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1 Úvod 

Daně mají dlouhou historii, neboť jejich existence je spjata se vznikem státu jako určité 

formy uspořádání společnosti. Kaţdý stát potřebuje k zajištění svého fungování finanční 

prostředky. Ve vyspělých zemích tvoří právě příjmy z daní největší podíl celkových veřejných 

příjmů. Vedle primární úlohy získání financí do veřejných rozpočtů plní daně v ekonomice 

další tři významné funkce, jedná se o funkci alokační, redistribuční a stabilizační.  

V daňových soustavách zemí jsou kromě daní spotřebních a majetkových zastoupeny 

rovněţ daně důchodové, které jsou pro účely teorie i praxe členěny na daně ze zisku firem 

a osobní důchodové daně. Osobní důchodová daň je povaţována za jednu z nejznámějších 

a nejdůleţitějších daní, protoţe jsou této dani podrobeny různé druhy příjmů jednotlivců. 

O významnosti osobní důchodové daně vypovídá její zařazení na první místo v rámci daňové 

klasifikace Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).  

Cílem diplomové práce je porovnat legislativní úpravu osobní důchodové daně 

ve vybraných zemích a provést komparaci daňového zatíţení osobní důchodovou daní 

u stanovených typů poplatníků s příjmy ze závislé činnosti ve vybraných zemích OECD.  

Pro účely komparace osobní důchodové daně jsou vybrány členské státy OECD 

s nízkým celkovým daňovým zatíţením vyjádřeným na základě ukazatele sloţené daňové 

kvóty. Jedná se o Mexiko, Chile, Turecko, Švýcarsko, Irsko a Japonsko. K těmto zemím je dále 

připojena Česká republika z důvodu srovnání s tuzemským systémem zdaňování důchodů.  

Diplomová práce bude rozdělena do tří základních částí.  

Teoretická část bude zaměřena nejprve na základní východiska zdaňování. Stěţejní část 

kapitoly bude představovat charakteristika osobní důchodové daně. Pozornost bude věnována 

dále příspěvkům na sociální zabezpečení, které mají některé vlastnosti daní a příjmy poplatníků 

ze zaměstnání rovněţ zatěţují. V závěru kapitoly budou uvedeny ukazatele měření daňového 

zatíţení z makroekonomického a mikroekonomického pohledu.  

Ve druhé části diplomové práce bude popsána legislativní úprava osobní důchodové 

daně včetně systémů příspěvků na sociální zabezpečení ve vybraných zemích OECD. Následně 

bude provedena komparace dle konstrukčních prvků daných plateb.  

V rámci aplikační části bude srovnáváno daňové zatíţení v jednotlivých zemích 

z makroekonomického hlediska na základě zvolených standardních a alternativních ukazatelů. 

Mikroekonomický aspekt zkoumání bude představovat vyčíslení a porovnání zatíţení 

stanovených typů poplatníků osobní důchodovou daní a dále příspěvky na sociální zabezpečení 

ve vybraných členských zemích OECD.  
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2 Teoretická východiska zdaňování a charakteristika osobní důchodové 

daně 

Úvodní část kapitoly bude zaměřena na základní východiska daňové teorie. Následně 

bude detailněji charakterizována osobní důchodová daň, která je předmětem komparace 

v rámci této diplomové práce. Pozornost bude věnována kupříkladu jejím typickým 

vlastnostem, objektu a subjektu této daně, způsobu stanovení základu daně a výpočtu daňové 

povinnosti. Přiblíţena bude rovněţ teorie příspěvků na sociální zabezpečení, které sice 

nesplňují všechny předpoklady určující daň, nicméně výslednou důchodovou situaci 

poplatníků významně ovlivňují. V rámci kapitoly budou dále popsány moţnosti měření 

daňového zatíţení z makroekonomického i mikroekonomického pohledu.  

2.1 Základní teoretická východiska zdaňování 

V této části diplomové práce bude nejprve daň definována, dále budou zmíněny funkce 

daní v ekonomice. Uvedena bude taktéţ klasifikace daní z různých hledisek a charakteristika 

daňového systému spolu s daňovými principy.  

2.1.1 Definice daně 

V odborné literatuře je moţno nalézt mnoţství různých definic pojmu daň, ţádná 

jednotná legislativně určená definice totiţ neexistuje. Kubátová (2010) daň vymezuje 

jako zákonem uloţenou platbu do veřejného rozpočtu, která splňuje určité znaky, kterými jsou 

povinnost, nenávratnost, neúčelovost a neekvivalentnost. Daň je hrazena pravidelně v určitých 

časových intervalech, nebo pokud nastanou stanovené okolnosti.  

Platba daně je povinná, protoţe subjektu není dána moţnost volby, zda finanční 

prostředky do veřejného rozpočtu odvede či nikoli. Zaplacená daň se jiţ nikdy ve stejné 

peněţní hodnotě poplatníkovi nevrátí, proto se jedná o platbu nenávratnou. Neúčelovost daně 

představuje skutečnost, ţe výnosem daně nemá být financován konkrétní vládní výdaj, 

neboť daň se stává součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu, ze kterých jsou financovány 

různé veřejné potřeby. Zaplacením daně nevzniká poplatníkovi nárok na získání ţádné 

konkrétní protihodnoty, coţ vyjadřuje neekvivalentní povahu daně.   

Jak uvádí Široký a kol. (2008), dalšími důleţitými příjmy veřejných rozpočtů jsou 

poplatky a půjčky. Poplatek je na rozdíl od daně charakterizován jako účelový, dobrovolný 

a nepravidelný. Poplatek je nenávratný a jeho úhradou získá subjekt určitou konkrétní 

protihodnotu v podobě sluţby poskytované veřejným sektorem. Půjčka představuje úvěrový 

příjem veřejných rozpočtů a je návratná, dobrovolná a nepravidelná.  
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V praxi se však mohou vyskytovat případy, kde je velmi obtíţné přesně rozlišit hranici 

mezi daněmi a poplatky. Platby do veřejných rozpočtů totiţ mohou mít zároveň určité atributy 

daní i poplatků, příkladem jsou povinné příspěvky na sociální zabezpečení.  

Jak uvádějí Hamerníková, Maaytová a kol. (2010), prostřednictvím daní je v ekonomice 

plněna řada funkcí. Mezi hlavní ekonomické funkce daní lze zařadit funkci alokační, 

redistribuční a stabilizační. V rámci alokační funkce jsou financovány z prostředků veřejných 

rozpočtů veřejné statky, k jejichţ vzniku dochází v důsledku selhání trhu. Redistribuční funkce 

je spojena s otázkou přerozdělování bohatství s ohledem na to, co je povaţováno 

za spravedlivé. Obsahem stabilizační funkce je vyuţívání veřejných financí k ovlivňování 

dynamiky hospodářského růstu.  

Jako vůbec nejdůleţitější funkce daní je někdy označována funkce fiskální. Tato funkce 

je historicky nejstarší a je zahrnuta ve všech třech zmíněných funkcích. Fiskální funkce 

představuje získávání peněţních prostředků do veřejných rozpočtů, ze kterých jsou následně 

hrazeny veřejné výdaje (Kubátová, 2010).  

2.1.2 Klasifikace daní 

Daně je moţné klasifikovat na základě různých kritérií. Jednotlivé skupiny daní 

pak mají odlišný vliv na ekonomiku jako celek, ale rovněţ na aktivitu jednotlivých 

ekonomických subjektů. V následujícím textu jsou uvedeny základní moţnosti členění daní.  

Podle objektu, na který je daň uvalena, je moţné rozlišovat daně důchodové, 

majetkové, daně ze spotřeby a z hlavy. Daním důchodovým podléhají různé druhy příjmů, 

kterými mohou být kupříkladu mzdy, zisky, úroky apod. Prostřednictvím majetkových daní 

je zdaňován movitý a nemovitý majetek. Předmětem spotřebních daní je spotřeba v různých 

formách, tyto daně jsou dále členěny na univerzální a selektivní. Daň z hlavy je zpravidla 

bez ohledu na příjem či majetkové poměry stejná pro všechny poplatníky, předmětem této daně 

je totiţ přímo daňový subjekt. V současné době se v čisté podobě nepouţívá (Peková, 2008).  

Další moţná kategorizace daní vychází ze subjektu daně. Široký a kol. (2008) uvádí, 

ţe subjektem daně se můţe stát jednotlivec, domácnost, oba manţelé, všichni členové 

domácnosti nebo firma. Jednotlivcem se rozumí individuální fyzická osoba. V případě, ţe je 

subjektem daně ustanovena domácnost, je daň odváděna určenou hlavou rodiny za celou 

domácnost. Pokud jsou subjektem daně oba manţelé, lze hovořit o společném zdanění manţelů 

neboli manţelském splittingu. Pro účely výpočtu daňové povinnosti se příjmy manţelů sečtou, 

vydělí dvěma, dále se postupuje stejně jako v případě individuálního zdanění a nakonec 

se výsledná daňová povinnost zdvojnásobí. V případě zavedení plného splittingu jsou 

subjektem daně všichni členové domácnosti, dochází rovněţ k sumarizaci příjmů ale v této 
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situaci všech členů domácnosti. Následně se příjmy vydělí například počtem všech členů 

domácnosti, kterým jsou přiděleny určité koeficienty. Splitting představuje výhodnější způsob 

výpočtu daně při existenci progresivní sazby daně. Posledním moţným subjektem daně 

je firma či korporace, která je zaloţena za určitým konkrétním cílem.  

Podle vazby na důchod poplatníka dělí Kubátová, Vítek (1997) daně na přímé 

a nepřímé. Daně přímé jsou poplatníkem hrazeny na úkor jeho důchodu, jsou adresné a nelze 

je ţádným způsobem přenést na jiný ekonomický subjekt. Jde o daně důchodové, majetkové 

a případně o daň z hlavy. Daně nepřímé jsou vybírány v cenách zboţí a sluţeb, a jsou tedy 

uvalovány na spotřebu.  

Musgrave, Musgraveová (1994) daně dále třídí na daně osobní a na věc. Osobními 

daněmi je respektována důchodová situace poplatníka, tyto daně odráţejí schopnost jejich 

úhrady poplatníkem. Naproti tomu daně na věc nejsou závislé na důchodu poplatníka a jsou 

ukládány kupříkladu na nákupy, prodeje či drţbu majetku.  

Z hlediska okruhu platnosti je moţno rozlišovat daně uloţené na ústřední úrovni, které 

jsou ustanoveny na celostátní úrovni, daně na úrovni republik v případě federativního 

uspořádání a daně na municipální úrovni, které mohou být zaváděny niţšími územními 

samosprávnými celky. Dle tohoto pojetí je moţno rovněţ daně členit na obligatorní, které jsou 

povinně aplikovány, a fakultativní, které jsou ustanovovány dobrovolně na základě rozhodnutí 

příslušné úrovně municipality, s tím ţe pokud je o zavedení daně rozhodnuto, stává se daň 

povinnou (Široký a kol., 2008).  

Hamerníková, Kubátová (1999) povaţují dále za ekonomicky významné rozdělení daní 

dle vztahu mezi velikostí daně a velikostí základu daně na valorické a specifické. Pokud 

je základ daně vyjádřen v peněţních jednotkách, jedná se o daň valorickou. Valorické daně 

jsou stanovovány jako určité procento základu daně. Sazba daní specifických je určována 

pevnou částkou na jednotku, neboť základ daně je vyjádřený ve fyzických jednotkách.  

Kubátová (2009) klasifikuje daně podle stupně progrese na progresivní, regresivní 

a proporcionální. V případě progresivních daní s růstem důchodu poplatníka roste současně 

míra jeho zdanění, naopak je tomu u regresivních daní, kdy při růstu důchodu platí poplatník 

menší část svého důchodu jako daň. Průměrná daňová zátěţ poplatníka se s růstem 

jeho důchodu nemění v případě proporcionálních daní.  

Základní členění daní dle metodiky OECD zahrnuje tyto kategorie: 

- 1 000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, 

- 2 000 Příspěvky na sociální zabezpečení, 

- 3 000 Daně z mezd a pracovních sil, 

- 4 000 Daně majetkové, 
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- 5 000 Daně ze zboţí a sluţeb, 

- 6 000 Ostatní daně.  

Kromě uvedených klasifikací daní existuje velké mnoţství dalších moţných členění 

daní z různých hledisek.   

2.1.3 Daňový systém a daňové principy 

Jak uvádí Široký a kol. (2008), pod pojmem daňová soustava je chápán souhrn všech 

daní, které jsou na daném území vybírány. Širším pojmem je daňový systém, který zahrnuje 

vedle daňové soustavy i systém institucí zabezpečující správu daní včetně veškerých 

vyuţívaných metod a nástrojů. Cílem je zabezpečit, aby byla daněmi správně plněna jejich 

funkce. V rámci daňového systému by měly být respektovány určité daňové principy.  

Jedním z kritérií určujících dobrý daňový systém je efektivnost. Daně by neměly 

způsobovat velké distorze v cenách a uţitku z různých činností. Distorze podněcují poplatníky 

k hledání nezdaněných nebo méně zdaněných substitutů. Princip efektivnosti představuje 

dále snahu o minimalizaci nákladů na správu a výběr daní (Peková, 2008). 

Kubátová (2010) uvádí, ţe dalším poţadavkem kladeným na dobrý daňový systém 

je princip spravedlnosti. Podstatou tohoto principu je zejména redistribuční efekt, kdy úkolem 

daní je napomoci rovnoměrnějšímu rozdělení důchodů, neţ které vyplývá z trţních podmínek.  

Další daňovou zásadou je pozitivní ovlivňování chování ekonomických subjektů. 

Prostřednictvím daní by mělo být podporováno pracovní úsilí lidí, ochota spořit či přijímat 

podnikatelská rizika.  

Mezi další důleţité daňové principy lze zařadit poţadavek správného působení 

na makroekonomické agregáty, poţadavek právní perfektnosti, politické průhlednosti a určité 

daňové jistoty.  

2.2 Charakteristika osobní důchodové daně 

Ve většině vyspělých zemí jsou v daňových soustavách zastoupeny různé druhy daní. 

Vedle daní spotřebních a majetkových mají důleţitou roli v daňových soustavách rovněţ daně 

důchodové. Daně důchodové jsou rozdělovány pro účely teorie i praxe na daně ze zisku firem 

a osobní důchodové daně. V následující části diplomové práce bude pozornost věnována právě 

osobní důchodové dani, neboť je hlavním předmětem zkoumání v rámci práce.  

Osobní důchodová daň bude charakterizována z hlediska jejích typických znaků, 

subjektu a objektu daně či způsobu stanovení základu daně a daňové povinnosti. Pozornost 

bude zaměřena rovněţ na konstrukci sazeb osobní důchodové daně a moţnosti výběru 

této daně.  
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2.2.1 Vlastnosti osobní důchodové daně 

Z historického pohledu je osobní důchodová daň relativně mladou daní, která byla 

poprvé zavedena v roce 1799 ve Velké Británii s cílem financovat válečné výdaje. V ostatních 

vyspělých zemích se tato daň objevila aţ mnohem později, a to na konci 19. století a zejména 

aţ na počátku 20. století. 

V současné době je osobní důchodová daň povaţována ve většině zemí za jednu 

z nejdůleţitějších daní. Osobní důchodová daň totiţ tvoří významnou příjmovou poloţku 

veřejných rozpočtů, umoţňuje daňovou podporu sociálně či jinak znevýhodněných skupin osob 

a dokáţe se nejlépe přizpůsobit platebním schopnostem jednotlivých osob. Významnost této 

daně potvrzuje rovněţ její zařazení na první místo v klasifikaci daní podle Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Mezinárodního měnového fondu (Kubátová, Vítek, 

1997 a Hamerníková, Maaytová a kol., 2010). 

Jak uvádí Kubátová (2009), hlavní výhodou osobní důchodové daně je to, 

ţe nezpůsobuje distorze v cenových relacích zboţí a sluţeb, protoţe je ukládána na důchody 

jednotlivců. Do konstrukce osobní důchodové daně lze vloţit prvek progrese, v důsledku čehoţ 

odpovídá dopad daně na poplatníky principu platební schopnosti. Progresivita osobní 

důchodové daně umoţňuje přerozdělování důchodů směrem k jejich rovnoměrnějšímu 

rozloţení ve společnosti.  

Získané výnosy plynoucí z osobní důchodové daně jsou pruţné, neboť v případě 

hospodářské expanze zpravidla rostou důchody jednotlivců a dostávají se do daňových pásem 

s vyšší sazbou daně, takţe daňové výnosy rostou poměrně rychle a napomáhají ochlazování 

ekonomiky. Ve fázi recese pak dochází k protichůdnému procesu. Osobní důchodovou daň 

lze proto povaţovat za dobrý makroekonomický stabilizátor.  

Dalšími pozitivy osobní důchodové daně je její průhlednost, protoţe velikost daňového 

zatíţení poplatníka lze snadno vypočítat, a zřejmý zdroj platby daně, neboť v případě dosaţení 

důchodu vzniká automaticky zdroj placení.  

Jak uvádějí Hamerníková, Maaytová a kol. (2010), osobní důchodová daň můţe mít 

rovněţ negativní charakteristiky. Pokud bude poplatníkům část získaného pracovního důchodu 

odebrána ve formě daně, budou méně ochotni pracovat, coţ můţe mít negativní dopady 

na sníţení nabídky práce.   

2.2.2 Objekt a subjekt osobní důchodové daně 

Kubátová (2010) uvádí, ţe jako objekt osobní důchodové daně je obecně uvaţován 

důchod dosaţený za zdaňovací období. Důchod můţe být vyjádřen v rozdílných formách 

a plyne z různých zdrojů. Mezi nejdůleţitější druhy zdanitelných důchodů jsou zařazovány: 
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- důchody pracovní, 

- důchody z podnikání, 

- nájemné, 

- veřejné penze, 

- realizované kapitálové výnosy. 

Výrazně nejvyšší podíl celkových zdanitelných důchodů je tvořen pracovními důchody. 

Kapitálové výnosy mohou být v některých zemích zdaňovány místo osobní důchodové daně 

zvláštní daní z kapitálových výnosů.  

V případě osobní důchodové daně je moţno jako subjekt daně ustanovit jednotlivce, 

domácnost, oba manţele nebo všechny členy domácnosti. Zaveden můţe být jeden konkrétní 

subjekt daně nebo můţe být ponechána moţnost výběru mezi uplatněním určité formy zdanění. 

Způsob zdanění jednotlivých subjektů byl jiţ popsán v rámci základních teoretických 

východisek zdaňování při klasifikaci daní na základě subjektu daně.  

2.2.3 Základ daně a daňová povinnost 

Jak uvádí Široký a kol. (2008), základ daně je tvořen dosaţenými zdanitelnými 

důchody poplatníka sníţenými o uznatelné výdaje vynaloţené na dosaţení těchto důchodů. 

Do základu daně nejsou zahrnovány důchody, které nejsou předmětem daně, a dále důchody, 

které jsou od osobní důchodové daně osvobozeny.  

Základ daně je moţno sníţit o daňové úlevy vyskytující se ve formě standardní 

a nestandardní. Standardní úlevy jsou většinou stanoveny pevnou částkou. Tyto úlevy jsou 

poskytovány z titulu samotné existence osoby nebo za účelem zohlednění určité sociální 

nebo zdravotní situace poplatníka. V případě nestandardních úlev jsou zpravidla určeny 

maximální limity moţného uplatnění. Prostřednictvím nestandardních úlev dochází 

ke stimulaci poplatníků k určitému chování, můţe se jednat například o podporu spoření, 

investování do určitých instrumentů či pojištění.  

Ze základu daně upraveného o standardní a nestandardní úlevy se vypočte výše daně. 

Daň se vyčísluje různými způsoby, a to například pomocí určitého vzorce nebo pouţitím 

tabulek. Nejčastěji je však uplatňována aplikace různých daňových sazeb odpovídajících 

příslušným daňovým pásmům.  

Od hodnoty vypočtené daně lze případně odečíst slevu na dani. Slevy na dani mohou 

být vyuţity všemi poplatníky nebo přesně vymezenými skupinami osob s cílem určitého 

daňového zvýhodnění. Slevy na dani mohou být poskytovány rovněţ za účelem podpory 

určitých aktivit.  



11 
 

2.2.4  Sazba osobní důchodové daně 

Sazbu daně definují Vančurová, Láchová (2008) jako určitý algoritmus, na základě 

kterého je z upraveného základu daně vyčíslena konkrétní velikost daně. Sazby daně se člení 

podle druhu předmětu daně na jednotné, které jsou stejné pro všechny typy předmětu daně, 

a diferencované, které se liší podle druhu předmětu daně nebo podle daňového subjektu. 

Podle vztahu k velikosti základu daně se pak sazby rozdělují na pevné a relativní. Pevné sazby 

jsou pouţívány, pokud je základ daně vyjádřen v objemových jednotkách. Sazby relativní jsou 

aplikovány v případě základu daně stanoveného v hodnotovém vyjádření.  

Sazba osobní důchodové daně se nejčastěji vyskytuje v podobě relativní sazby lineární 

nebo progresivní. Lineární sazba daně je zpravidla určena jako určité procento základu daně. 

Sazba daně se v případě růstu velikosti základu daně nemění. Výhoda lineární sazby daně 

spočívá zejména v jednoduchém výpočtu výše daně. V rámci aplikace progresivní sazby daně 

dochází při navyšování základu daně k relativně rychlejšímu růstu hodnoty daně. 

Prostřednictvím progresivního zdaňování je zajišťována redistribuce důchodů. Konstrukce 

progresivní sazby daně vychází nejčastěji z tzv. pásmové sazby. Základ daně je v závislosti 

na velikosti rozdělen do několika daňových pásem a kaţdému daňovému pásmu je přiřazena 

postupně rostoucí sazba daně.  

Progresivní daňová sazba je dále členěna na: 

- stupňovitou progresivní sazbu, která je aplikována na celý základ daně, a to ve výši 

sazby daně náleţející daňovému pásmu, do kterého spadá poslední jednotka základu 

daně, 

- klouzavě progresivní sazbu, kdy je uplatňována na kaţdou část daňového základu 

příslušná mezní daňová sazba. 

V praxi se lze setkat zejména s klouzavě progresivní sazbou osobní důchodové daně, 

neboť zdanění důchodů stupňovitou progresivní sazbou daně by mohlo poplatníky odrazovat 

od snahy dosáhnout vyšších úrovní důchodů a mohlo by tedy vést k omezování dalších 

ekonomických aktivit jednotlivců.  

2.2.5 Způsoby výběru osobní důchodové daně 

Jak uvádějí Vančurová, Láchová (2008), vypočtenou hodnotu daně je nutno uhradit 

správci daně, prostřednictvím kterého se následně převede do systému veřejných rozpočtů. 

Kaţdý stát musí ustanovit příslušná pravidla pro výběr daně. Cílem je na jedné straně 

zabezpečit plynulý tok příjmů do veřejných rozpočtů, na druhé straně je však snaha omezovat 

daňové subjekty co nejméně.  
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Výpočet daně správcem daně by s sebou nesl vysoké administrativní náklady, proto je 

často povinnost stanovení výše daně ponechána na daňovém subjektu. Daňový subjekt musí 

zpravidla sdělit správci daně skutečnosti nezbytné pro správné vyměření daně prostřednictvím 

daňových přiznání. Jedná se o předepsané formuláře, které je daňový subjekt povinen doručit 

určenému správci daně v dané lhůtě. Daňovému subjektu vzniká rovněţ povinnost daň odvést 

předepsaným způsobem, a to ve vymezené lhůtě splatnosti, která se můţe shodovat s termínem 

pro podání daňového přiznání.  

Daňové přiznání je nutno podat za kaţdé zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím 

je v případě osobní důchodové daně zpravila kalendářní rok. Jednorázový výběr daně 

by způsoboval velkou zátěţ daňových subjektů v podobě nutnosti drţby vysokého objemu 

likvidních prostředků a vedl by rovněţ k nerovnoměrnému plnění veřejných rozpočtů. Z tohoto 

důvodu se výběr osobní důchodové daně realizuje většinou formou postupného částečného 

plnění. Osobní důchodová daň můţe být vybírána několika způsoby, jedná se o zálohy na daň, 

sráţku daně a zálohy na daň u zdroje.  

Záloha na daň představuje platbu, kterou je daňový subjekt povinen odvést správci daně 

před vyměřením daňové povinnosti. Výše zálohy na daň je zpravidla odvozována z daňové 

povinnosti předcházejícího zdaňovacího období nebo z předpokládané výše daně v daném 

zdaňovacím období. V termínu splatnosti se vyrovnává pouze rozdíl mezi výslednou hodnotou 

daně za zdaňovací období a zálohami postupně placenými v průběhu zdaňovacího období. 

Pokud jsou zálohy na daň niţší neţ daňová povinnost, je daný rozdíl nazýván daňovým 

nedoplatkem a daňový subjekt má povinnost jej uhradit. V opačném případě o přeplatku 

na dani je moţno hovořit v situaci, kdy zaplacené zálohy jsou vyšší neţ zjištěná daňová 

povinnost.  

V případě sráţky daně je poplatník nositelem daňového břemene, avšak povinnost daň 

vyčíslit a odvést je dána plátci daně, který má rovněţ majetkovou odpovědnost za provedení 

úhrady. Sráţka daně je konečným splněním daňové povinnosti. Je-li však zavedena progresivní 

sazba daně, nelze v podstatě sráţkovou daň uplatnit, protoţe velikost jednotlivého příjmu není 

relevantní pro posouzení základny zdanění za celé zdaňovací období.  

Záloha na daň u zdroje je kombinací záloh na daň a sráţkové daně. Zálohy na daň 

u zdroje vyčíslí a odvede plátce daně a do výpočtu výsledné daňové povinnosti za celé 

zdaňovací období se zaplacené zálohy započtou. V případě záloh na daň u zdroje je tedy moţné 

uplatnit progresivní sazbu daně.  
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2.3 Sociální zabezpečení 

V souvislosti s průmyslovým rozvojem a následnými změnami ţivotních podmínek, 

charakteru práce či pracovních podmínek docházelo k narůstání sociálních rizik pracovníků. 

V moderní společnosti není přípustné, aby veškeré negativní důsledky sociálních rizik plně 

nesl jednotlivec. Z tohoto důvodu je od konce 19. století a zejména po druhé světové válce 

zaváděno v jednotlivých zemích sociální zabezpečení. Hamerníková, Maaytová a kol. (2010, 

s. 143) definují sociální zabezpečení jako „soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž 

prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků 

sociálních událostí občanů“.  

Jak uvádějí Hamerníková, Maatyová a kol. (2010), mezi hlavní sociální události, které 

ovlivňují ţivot člověka, patří kupříkladu stáří, invalidita, nemoc, úraz, smrt rodinného 

příslušníka či narození dítěte. Vybrané příspěvky na sociální zabezpečení mají krýt výdaje 

spojené s potřebou finančního zajištění poskytovaných starobních a invalidních důchodů, 

nemocenských dávek, dávek v nezaměstnanosti, dávek v mateřství či zdravotnických sluţeb. 

Názory na to, zda je moţné příspěvky na sociální zabezpečení povaţovat za daně, 

se různí. Příspěvky na sociální zabezpečení totiţ nesplňují všechny znaky určující daně, 

na druhé straně jsou pro ně typické některé vlastnosti, které je daním velmi přibliţují. 

Příspěvky na sociální zabezpečení jsou stejně jako daně hrazeny povinně a pravidelně 

a v mnoha případech se od výše zaplacených příspěvků neodvozuje získané plnění 

ze zabezpečení (Kubátová, 2010). 

Široký a kol. (2008) uvádí, ţe příspěvky na sociální zabezpečení se vztahují pouze 

na příjmy pracovní, tj. příjmy ze zaměstnání a samostatného podnikání. Příjmy plynoucí 

z kapitálových aktiv nejsou příspěvky na sociální zabezpečení vůbec podrobeny.  

Jak uvádí Kubátová (2010), příspěvky na sociální zabezpečení ze zaměstnaneckých 

příjmů jsou rozděleny mezi zaměstnance, kteří je platí sami za sebe, a zaměstnavatele, kteří 

je platí za své zaměstnance. Rozdělení daných plateb na dvě části nemá ekonomické důsledky, 

tzn., ţe mnoţství pouţité práce, cena i důchody pracujících by byly stejné, i kdyby celou platbu 

hradili pouze zaměstnanci nebo pouze zaměstnavatelé.  

Základ daně pro výpočet příspěvků na sociální zabezpečení je v obdobné výši jako 

v případě osobní důchodové daně, rozdíl spočívá v nemoţnosti jeho sníţení o zaplacené 

příspěvky na sociální zabezpečení a další odčitatelné poloţky. U některých příjmů nemusí být 

ustanovena povinnost platit příspěvky na sociální zabezpečení, můţe se jednat například 

o příjmy dle dohody o provedení práce nebo některé příjmy z nahodilých činností. Zavedeny 

mohou být rovněţ minimální vyměřovací základy, nezdanitelná minima nebo stropy 
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pro výpočet pojistného, v důsledku čehoţ můţe být výsledný dopad příspěvků regresivní. 

Distorzní účinek na trh práce je dalším negativním rysem příspěvků na sociální zabezpečení.   

2.4 Měření daňového zatížení z makroekonomického hlediska 

Daňové zatíţení zemí z makroekonomického hlediska je moţno měřit pomocí 

standardních ukazatelů a ukazatelů alternativních. Mezi standardní ukazatele je moţno zařadit 

daňovou kvótu a implicitní daňovou sazbu. Pro mezinárodní srovnání se však častěji vyuţívá 

ukazatel daňové kvóty, neboť je konstruován pro většinu zemí, zatímco implicitní daňové 

sazby jsou stanovovány pro země Evropské unie.  

Jak uvádí Kubátová (2010), výhodou daňové kvóty je to, ţe její hodnota není ovlivněna 

ani velikostí ekonomiky, ani výší inflace. Daňová kvóta je určována jako poměr daňových 

výnosů a hrubého domácího produktu vyjádřeného v běţných cenách. Hodnotu ukazatele 

je moţno vyčíslit dle vztahu 

     
  

   
      (2.1) 

kde TQ je daňová kvóta (angl. Tax Quota), TR jsou daňové výnosy (angl. Tax Revenues) 

a GDP je hrubý domácí produkt (angl. Gross Domestic Product).  

Podle toho, zda jsou do čitatele vzorce zahrnovány pouze výnosy z plateb, které splňují 

všechny definiční znaky daně, nebo i další typy plateb, které mají většinu vlastností společných 

s daněmi a jsou tak mnohdy za daně povaţovány, je rozlišována jednoduchá a sloţená daňová 

kvóta. Na rozdíl od jednoduché daňové kvóty jsou obsaţeny ve sloţené daňové kvótě navíc 

zejména příspěvky na sociální zabezpečení.  

Vypovídací schopnost ukazatele daňové kvóty však má určité nedostatky. Vzhledem 

k tomu, ţe v zákonech jednotlivých zemí zpravidla není daň přesně definována, je obtíţné 

stanovit přesnou hodnotu všech daňových výnosů. Dalším nedostatkem ukazatele 

je nezohledňování výdajové stránky veřejných rozpočtů čili toho, co je z vybraných daní 

financováno. V potaz není brán rovněţ případný nárůst veřejného dluhu, kdy můţe docházet 

pouze k přenášení daňového břemene na další generace.  

 Vedle souhrnné daňové kvóty zahrnující veškeré druhy daňových příjmů je moţno 

pro analýzy dílčího daňového zatíţení sledovat rovněţ podíly výnosů jednotlivých daňových 

skupin na hrubém domácím produktu, v praktické části diplomové práce bude pozornost 

zaměřena na podíly osobní důchodové daně a příspěvků na sociální zabezpečení (Široký a kol., 

2008 a Kubátová, 2010). 
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Z důvodu určitých nepřesností při měření daňového zatíţení standardními ukazateli 

jsou pouţívány pro mezinárodní srovnání rovněţ ukazatele alternativní, které jsou 

konstruovány s cílem potlačení nedostatků ukazatelů standardních. Mezi alternativní ukazatele 

patří kupříkladu efektivní daňové sazby, kterými je popisováno skutečné daňové zatíţení, 

nebo ukazatel World Tax Index, který je ukazatelem multikriteriálním.  

Ukazatel World Tax Index je konstruován na základě dat ze světově respektovaných 

zdrojů a rovněţ na základě měkkých dat získaných z rozsáhlého dotazníkového šetření 

u daňových specialistů. Ukazatelem World Tax Index je vyjadřována míra daňového zatíţení 

v dané zemi ve srovnání s ostatními sledovanými zeměmi. Čím vyšší hodnoty ukazatele jsou 

dosaţeny, tím vyšší je zjištěné daňové zatíţení v dané zemi.  

Na rozdíl od ukazatele sloţené daňové kvóty zahrnuje World Tax Index další podstatné 

aspekty zdaňování, jako například stupeň progresivity, administrativní náročnost výběru daní, 

rozsah daňových výjimek a odpočtů apod. World Tax Index jako celek je sloţen z dílčích 

indexů představujících základní typy daní, které jsou vybírány v jednotlivých zemích. Jedním 

z dílčích indexů ukazatele World Tax Index je Personal Income Tax, který se týká osobní 

důchodové daně. V konstrukci tohoto dílčího ukazatele jsou obsaţeny nominální daňové sazby, 

progresivita daně, odpočty či slevy na dani (WTI, 2014).  

2.5 Měření daňového zatížení z mikroekonomického hlediska 

Z mikroekonomického hlediska lze hodnotit daňové zatíţení jednotlivců na základě 

ukazatelů míry daňového zatíţení a daňové progresivity. Výše daňové povinnosti jednotlivých 

typů poplatníků je počítána na základě konkrétní legislativní úpravy osobní důchodové daně 

v dané zemi. Mezi základní mikroekonomické ukazatele daňového zatíţení je moţno zařadit 

ukazatele efektivní sazby daně, průměrné osobní sazby daně a průměrné míry daňového 

zatíţení práce.  

Jak uvádí Široký a kol. (2008), efektivní sazba daně představuje průměrnou daňovou 

sazbu a je stanovována jako procentní podíl daňové povinnosti vyplývající z osobní důchodové 

daně a hrubého příjmu ze zaměstnání. Hodnotu ukazatele je moţno určit pomocí vzorce 

      
  

   
      (2.2) 

kde ETR je efektivní sazba daně (angl. Effective Tax Rate), IT je osobní důchodová daň (angl. 

Income Tax) a GWE jsou hrubé příjmy ze zaměstnání (angl. Gross Wage Earnings).   

Ukazatel průměrné osobní sazby daně představuje celkovou odvodovou povinnost 

poplatníka z pracovního příjmu a podle Ratmanové (2010) je definován jako podíl součtu 
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osobní důchodové daně a příspěvků na sociální zabezpečení hrazených zaměstnancem 

na hrubém příjmu ze zaměstnání. Hodnotu ukazatele lze stanovit dle vztahu 

       
        
   

      (2.3) 

kde PATR je průměrná osobní sazba daně (angl. Personal Average Tax Rate) a SSCES jsou 

příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem (angl. Employees' Social Security 

Contributions).  

 Jak uvádí Široký a kol. (2008), ukazatelem průměrné míry daňového zatíţení práce je 

popisováno objektivněji celkové zatíţení práce, neboť zahrnuje vedle osobní důchodové daně 

celkové příspěvky na sociální zabezpečení hrazené jak zaměstnancem, tak i zaměstnavatelem. 

Hodnotu ukazatele je moţno vyčíslit na základě následujícího vztahu 

       
               

   
      (2.4) 

kde ATBL je průměrná míra daňového zatíţení práce (Average Tax Burden on Labour) a SSCER 

jsou příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem (angl. Employers' Social 

Security Contributions).  

 Musgrave, Musgraveová (1994) uvádějí, ţe daňové zatíţení jednotlivců je moţno 

posuzovat rovněţ na základě ukazatelů daňové progresivity. Pomocí těchto ukazatelů 

je vyjadřováno, jak se liší daňová zátěţ poplatníků v závislosti na velikosti jejich důchodů. 

Progresivitu osobní důchodové daně je moţno měřit prostřednictvím ukazatelů intervalové 

progresivity, kterými jsou ukazatele progresivity průměrné sazby, progresivity daňové 

povinnosti a progresivity příjmu po zdanění.  

 Ukazatelem progresivity průměrné sazby je zjišťován poměr změny efektivní sazby 

ke změně důchodu. Pokud je hodnota ukazatele vyšší neţ nula, jedná se o daň progresivní. 

Pakliţe se hodnota ukazatele rovná nule, jde o daň proporcionální a v případě hodnoty 

ukazatele niţší neţ nula se jedná o daň regresivní. Hodnotu ukazatele je moţno určit dle vztahu 

      
             
       

  (2.5) 

kde PAR je progresivita průměrné sazby, T je daň, Y je hrubý důchod, indexy 0 a 1 představují 

krajní meze intervalu důchodu, na němţ se progresivita měří.  

 Ukazatelem progresivity daňové povinnosti je sledována procentuální změna daňové 

povinnosti k procentuální změně důchodu. Daň je moţno označit za progresivní, pokud je 

získaná hodnota ukazatele vyšší neţ jedna. Je-li hodnota ukazatele rovna jedné, jedná se o daň 
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proporcionální, a pokud je niţší neţ jedna, je daň v daném intervalu regresivní. Ukazatel 

progresivity daňové povinnosti je definován vzorcem 

       
     
  

 
  

     
  (2.6) 

kde PTO je progresivita daňové povinnosti.  

 Ukazatelem progresivity příjmu po zdanění je vyjadřován poměr procentuální změny 

důchodu po zdanění k procentuální změně důchodu před zdaněním. O progresivní dani 

lze hovořit v případě dosaţení hodnoty ukazatele niţší neţ jedna. Pokud je hodnota ukazatele 

rovna jedné, jedná se o daň proporcionální. Daň lze povaţovat v daném intervalu za regresivní 

v případě hodnoty ukazatele vyšší neţ jedna. Konstrukce ukazatele vychází z vzorce 

       
(     )  (     )

(     )
 

  
(     )

  (2.7) 

kde PEAT je progresivita příjmu po zdanění.  

Daňová progresivita představuje nástroj umoţňující redistribuci důchodů 

ve společnosti. Je však nutno zdůraznit, ţe přerozdělování důchodů směrem od bohatších 

jedinců k chudším má rovněţ negativní efekty. Redistribuce je proto zejména otázkou etiky 

a morálky společnosti a způsobu pojímání spravedlnosti.  
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3 Popis legislativní úpravy osobní důchodové daně v jednotlivých zemích 

V rámci této kapitoly bude popsána legislativní úprava osobní důchodové daně 

a systémy plateb příspěvků na sociální zabezpečení ve vybraných zemích. Pozornost bude 

zaměřena zejména na základní východiska pro zdaňování příjmů ze závislé činnosti, neboť 

daňové zatíţení osobní důchodovou daní bude posuzováno pro vybrané typy poplatníků právě 

s příjmy ze zaměstnání. V rámci popisu osobní důchodové daně v jednotlivých zemích se bude 

vycházet z legislativy platné v roce 2013, podle EY (2014) však v roce 2014 nedochází 

v daných zemích k výrazným změnám v konstrukci osobní důchodové daně. V závěru této 

kapitoly bude následně provedena komparace jednotlivých legislativních úprav osobní 

důchodové daně.  

 Komparace osobní důchodové daně bude provedena pro členské země Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
1
 (OECD) s nízkým celkovým daňovým zatíţením 

vyjádřeným na základě ukazatele sloţené daňové kvóty. Jako mezní maximální hranice 

je stanovena úroveň sloţené daňové kvóty 30 %. Konkrétně se jedná o následující země 

Mexiko, Chile, Turecko, Švýcarsko, Irsko a Japonsko. K těmto zemím bude navíc připojena 

Česká republika z důvodu moţnosti srovnání konstrukce osobní důchodové daně v daných 

zemí s obecně známým tuzemským systémem zdaňování příjmů. V rámci práce bude 

zkoumáno, zda v zemích s nízkým celkovým daňovým zatíţením je skutečné zatíţení příjmů 

poplatníků ze závislé činnosti rovněţ na velmi nízké úrovni. 

 V grafu 3.1 jsou zachyceny hodnoty ukazatele sloţené daňové kvóty pro vybrané země 

OECD v roce 2012 (v případě Mexika a Japonska jsou k dispozici údaje z roku 2011).  

Graf 3.1  Sloţená daňová kvóta vybraných zemí OECD  

 

   

 

Zdroj: OECD (2014 b), vlastní zpracování. 

 

                                                           
1
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj byla zaloţena 30. září roku 1960. V současné době je členem 
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 Legislativní rámce osobní důchodové daně jednotlivých zemí budou popisovány 

v pořadí určeném na základě hodnot ukazatele sloţené daňové kvóty daných zemí.  

3.1 Legislativní úprava osobní důchodové daně v Mexiku 

Legislativní úprava osobní důchodové daně je v Mexiku stanovena zákonem 

The Federal Income Tax Rules. 

V Mexiku jsou povinni zdaňovat osobní důchodovou daní své celosvětové příjmy 

daňoví rezidenti. Za daňové rezidenty jsou povaţovány osoby, které mají na území Mexika 

bydliště. Jestliţe jednotlivci pobývají současně i v jiné zemi, jsou pokládáni za daňové 

rezidenty, pokud více neţ 50 % jejich celkových příjmů v kalendářním roce pochází ze zdrojů 

na území Mexika nebo se na území Mexika nachází centrum jejich obchodních aktivit. 

V případě daňových nerezidentů jsou osobní důchodové dani podrobeny pouze příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území Mexika. Příjmy ze zdrojů na území Mexika jsou obecně chápány 

jako příjmy z majetku umístěného v Mexiku nebo z činností v Mexiku vykonávaných.  

Subjektem osobní důchodové daně jsou v Mexiku jednotlivci. Příjmy, které jsou 

předmětem osobní důchodové daně, jsou členěny do deseti základních kategorií. Jedná 

se o příjmy ze zaměstnání, příjmy z nezávislé činnosti, nájemné z pronájmu nemovitého 

majetku, kapitálové příjmy, příjmy z nabytí majetku, příjmy z podnikání, dividendy a podíly 

na zisku, úrokové příjmy, příjmy z výher a ostatní příjmy.  

Mezi příjmy od osobní důchodové daně osvobozené lze zařadit zejména náhrady škod, 

výnosy z ţivotního pojištění, dědictví, dary obdrţené od rodinných příslušníků, vymezené 

dávky ze sociálního zabezpečení či stravenky poskytnuté zaměstnavatelem.  

Ve formě nestandardního odpočtu lze uplatnit kupříkladu výdaje na dopravu dětí 

poplatníka do školy či dary poskytnuté charitativním organizacím do určené částky. 

Jako odpočet lze vyuţít dále reálnou hodnotu úroků z hypotečních úvěrů nebo výdaje 

na vzdělání poplatníka a jeho rodinných příslušníků, uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a). 

Podle OECD (2013 a) jsou poplatníkům taktéţ poskytovány další dva druhy odpočtů, 

a to bonus za dovolenou a bonus za konec roku. Bonus za dovolenou představuje 25 % 

ze šestidenní mzdy pracovníka, přičemţ maximum je stanoveno na úrovni ekvivalentu 

patnáctidenní minimální mzdy. Bonusem za konec roku je umoţněno sníţení daňového 

základu ve výši patnáctidenní mzdy pracovníka, nejvýše je však moţno uplatnit odpočet 

v hodnotě třicetidenní minimální mzdy. Výše národní minimální mzdy vyjádřené na denní bázi 

byla v roce 2013 na úrovni 62,33 MXN.  
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Jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a), daňovou povinnost je moţno sníţit 

rovněţ prostřednictvím slev na dani. Slevy na dani jsou určovány v závislosti na výši příjmu 

poplatníka. V případě ročního příjmu vyššího neţ 88 587,96 MXN nelze slevu na dani uplatnit.  

V tabulce 3.1 jsou uvedena příjmová pásma a příslušné slevy na dani náleţející 

poplatníkům.  

Tab. 3.1  Výše slevy na dani pro poplatníka 

Roční zdanitelný příjem  

(v MXN) 
Sleva na dani 

(v MXN) 
od do 

0,00 21 227,52 4 884,24 

21 227,53 31 840,56 4 881,96 

31 840,57 41 674,08 4 879,44 

41 674,09 42 454,44 4 713,24 

42 454,45 53 353,80 4 589,52 

53 353,81 56 606,16 4 250,76 

56 606,17 64 025,04 3 898,44 

64 025,05 74 696,04 3 535,56 

74 696,05 85 366,80 3 042,48 

85 366,81 88 587,96 2 611,32 

88 587,97 -  0 

                                                  Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 463), vlastní zpracování. 

 

Sazba osobní důchodové daně je v Mexiku ustanovena jako klouzavě progresivní. 

Existuje celkem 8 daňových pásem a kaţdému daňovému pásmu je přiřazena mezní sazba 

daně.  

Hranice daňových pásem a příslušné sazby osobní důchodové daně v Mexiku jsou 

zachyceny v tabulce 3.2. 

Tab. 3.2  Sazby osobní důchodové daně v Mexiku 

Roční zdanitelný příjem (v MXN) Daň 

 (v MXN) 

Mezní sazba 

daně (v %) od do 

0,00 5 952,84 0,00 1,92 

5 952,85 50 524,92 114,24 6,40 

50 524,93 88 793,04 2 966,76 10,88 

88 793,05 103 218,00 7 130,88 16,00 

103 218,01 123 580,20 9 438,60 17,92 

123 580,21 249 243,48 13 087,44 21,36 

249 243,49 392 841,96 39 929,04 23,52 

392 841,96 -  73 703,40 30,00 

     Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 463), vlastní zpracování. 

 

Jak je uvedeno v EY (2014), zdaňovacím obdobím je v Mexiku kalendářní rok. Přiznání 

k osobní důchodové dani nejsou povinni v Mexiku podat poplatníci, kteří obdrţí pouze příjmy 

ze zaměstnání a příjmy úrokové v celkové částce do 400 000 MXN, přičemţ úrokové příjmy 

navíc nemohou být vyšší neţ 100 000 MXN. Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a) uvádí, 
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ţe od roku 2014 jsou i tito poplatníci povinni daňové přiznání podat. Ostatním poplatníkům 

je uloţena povinnost podání daňového přiznání do 30. dubna následujícího roku.  

Příspěvky na sociální zabezpečení jsou vyčíslovány na základě hrubé mzdy 

zaměstnanců, přičemţ je stanovena minimální a maximální úroveň hrubé mzdy pro účel tohoto 

výpočtu. Minimální výše odpovídá úrovni národní minimální mzdy a maximální hodnota 

je dána 25násobkem národní minimální mzdy.  

Jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a), příspěvky na sociální zabezpečení jsou 

hrazeny jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli. Zaměstnanci je placeno pojistné na ţivotní 

a nemocenské pojištění ve výši 1,25 % hrubé mzdy, pokud je mzda zaměstnance vyšší 

neţ trojnásobek minimální mzdy stanovené pro federální okres Mexico City, je toto pojistné 

navyšováno o 0,4 p.b. Jak je uvedeno v KPMG (2013 a), v roce 2013 činila denní minimální 

mzda ve federálním okrese Mexico City 64,76 MXN. Sazba pojistného na individuální 

důchodové pojištění hrazeného zaměstnanci činí 1,125 % hrubé mzdy. Penzijní systém 

v Mexiku je podle OECD (2013 b) plně zaloţen na individuálním důchodovém spoření 

a existenci soukromých penzijních fondů. 

Podle Brink - van Agtmaal a kol. (2013 b) jsou příspěvky na sociální zabezpečení 

hrazené zaměstnavatelem tvořeny pojistným na nemocenské pojištění ve výši 20,4 % 

minimální mzdy určené pro federální okres Mexico City, které se zvyšuje o 1,1 p.b. v případě 

příjmů zaměstnance přesahujících trojnásobek minimální mzdy, a dále pojistným na ţivotní 

pojištění a sociální příspěvky ve výši 4,5 % hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnavatelé jsou 

dále povinni přispívat do fondu bydlení
2
 5 % hrubé mzdy a 5,15 % hrubé mzdy na individuální 

penzijní účet zaměstnance.  

3.2 Legislativní úprava osobní důchodové daně v Chile 

V Chile je legislativní úprava osobní důchodové daně dána zákonem The Income Tax 

Act. 

Osoby, které se zdrţují na území Chile po dobu delší neţ 6 měsíců v jednom 

kalendářním roce nebo ve dvou po sobě následujících letech, jsou daňovými rezidenty. 

Za daňové rezidenty jsou povaţovány rovněţ osoby s úmyslem usadit se v Chile trvale. Tento 

úmysl však musí být podloţen určitými skutečnostmi, jako například pracovní smlouvou 

poplatníka nebo vlastnictvím nemovitosti na území Chile. Daňoví rezidenti jsou povinni 

zdaňovat v Chile své celosvětové příjmy. Na daňové nerezidenty je vztaţena daňová povinnost 

                                                           
2
 Pokud nejsou prostředky fondu bydlení vyuţity na výstavbu obydlí, jsou převedeny na individuální penzijní účet 

zaměstnance.  
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plynoucí pouze z příjmů získaných ze zdrojů na území Chile. Cizinci s trvalým bydlištěm 

nebo pobytem na území Chile zdaňují během prvních tří let svého pobytu v Chile pouze příjmy 

ze zdrojů na území Chile, jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a). 

V Chile jsou subjektem osobní důchodové daně jednotlivci. Podle EY (2014) je moţno 

mezi zdanitelné příjmy zařadit příjmy ze zaměstnání, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 

a příjmy investiční.  

Jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a), od osobní důchodové daně jsou 

osvobozeny kupříkladu náhrady přijaté na základě pracovněprávních předpisů, odškodnění 

za způsobené majetkové škody a duševní újmy či důchody vyplacené ze zahraničních zdrojů. 

Základ daně je moţno sníţit o nestandardní odpočty v podobě úroků z hypotečních 

úvěrů, darů poskytnutých na kulturní a sportovní účely či výdajů vynaloţených na vzdělání 

dětí. V případě všech těchto odpočtů jsou vymezeny maximální částky, které je moţno 

uplatnit. Jako odpočet jsou dále uvaţovány zaplacené příspěvky na sociální zabezpečení. 

Ţádné standardní odpočty ani slevy na dani poplatníkům osobní důchodové daně v Chile 

nejsou poskytovány.  

Systém osobní důchodové daně a příspěvků na sociální zabezpečení je zaloţen 

na měnových úpravách, jejichţ cílem je odstranění vlivů inflace. Jsou zavedeny měsíční 

daňové jednotky, roční daňové jednotky a rozvojové jednotky a jejich hodnota je stanovena 

v závislosti na vývoji inflace. 

Sazba osobní důchodové daně je v Chile klouzavě progresivní. Je ustanoveno celkem 

8 daňových pásem, která jsou vyjádřena na základě ročních daňových jednotek. Jak je uvedeno 

v SII (2014), hodnota roční daňové jednotky zohledňující míru inflace v prosinci roku 2013 

činila 489 264 CLP.  

V tabulce 3.3 jsou zaznamenána daňová pásma v ročních daňových jednotkách, 

v přepočtu na CLP a rovněţ mezní sazby osobní důchodové daně.  

Tab. 3.3  Sazby osobní důchodové daně v Chile 

Roční zdanitelný příjem 

 (v ATU)  

Roční zdanitelný příjem 

 (v CLP) Daň (v CLP) 
Mezní sazba 

daně (v %) 
od do od do 

0 13,5 0 6 605 064 0 0,0 

13,5 30 6 605 064 14 677 920 0 4,0 

30 50 14 677 920 24 463 200 322 914 8,0 

50 70 24 463 200 34 248 480 1 105 737 13,5 

70 90 34 248 480 44 033 760 2 426 749 23,0 

90 120 44 033 760 58 711 680 4 677 364 30,4 

120 150 58 711 680 73 389 600 9 139 452 35,5 

150 -  73 389 600 -  14 350 113 40,0 

         Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 114), vlastní zpracování. 
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V Chile je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Povinnost podání daňového přiznání 

není vztaţena na poplatníky, kteří mají pouze příjmy ze zaměstnání, a to jen od jednoho 

zaměstnavatele. V ostatních případech jsou poplatníci povinni podat roční daňové přiznání 

v dubnu roku následujícího po skončení zdaňovacího období, uvádí Brink - van Agtmaal a kol. 

(2013 a). 

Příspěvky na sociální zabezpečení se vyčíslují procentem z měsíční hrubé mzdy 

zaměstnance, přičemţ je stanovena maximální měsíční základna pro výpočet, s výjimkou 

pojištění v nezaměstnanosti se jedná o 70,3 rozvojových jednotek, coţ představuje částku 

1 603 342 CLP. V případě pojištění v nezaměstnanosti je strop stanoven na úrovni 

105,4 rozvojových jednotek měsíčně čili 2 403 873 CLP (KPMG, 2013 a).  

Jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a), v rámci systému sociálního zabezpečení 

je určena zaměstnancům povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění ve výši 7 % z hrubé 

mzdy, pojistné na pojištění v nezaměstnanosti na úrovni 0,60 % z hrubé mzdy, pojistné 

na individuální důchodové pojištění ve výši 10 % z hrubé mzdy a poplatek za správu 

penzijních fondů na úrovni 1,14 % aţ 2,36 % z hrubé mzdy. Podle OECD (2013 b) je penzijní 

systém v Chile zaloţen na vládním redistribučním prvním pilíři, soukromém druhém pilíři 

zahrnujícím povinné individuální důchodové účty a dobrovolném spoření ve třetím pilíři.  

Zaměstnavateli je hrazeno základní a dodatečné pojistné na nemocenské a úrazové 

pojištění, základní pojistné je stanoveno na úrovni 0,95 % hrubé mzdy zaměstnance a výše 

dodatečného pojistného se pohybuje od 0 % do 3,4 % v závislosti na rizikovosti povolání. 

Zaměstnavatelé jsou dále povinni hradit pojistné na ţivotní pojištění a pojištění invalidity 

ve výši 1,26 % hrubé mzdy zaměstnance a pojistné na pojištění v nezaměstnanosti ve výši 

2,40 % hrubé mzdy (EY, 2014 a Brink - van Agtmaal a kol., 2013 b). 

3.3 Legislativní úprava osobní důchodové daně v Turecku 

Legislativní úprava osobní důchodové daně v Turecku je dána zákonem Income Tax 

Law.  

V případě daňových rezidentů podléhají zdanění osobní důchodovou daní jejich 

celosvětové příjmy. Daňovým nerezidentům jsou zdaňovány pouze příjmy plynoucí ze zdrojů 

na území Turecka. Daňovými rezidenty jsou osoby, které mají v Turecku trvalé bydliště 

a rovněţ osoby, které na území Turecka nepřetrţitě pobývají déle neţ 6 měsíců během 

kalendářního roku. Omezená daňová povinnost je ponechána vymezeným poplatníkům, 

kteří se zdrţují na území Turecka za účelem výkonu konkrétního úkolu nebo studia po přesně 

stanovenou dobu, která můţe být delší neţ 6 měsíců v průběhu roku.  
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Jednotkou zdanění je v Turecku jednotlivec. V rámci konstrukce osobní důchodové 

daně jsou zdanitelné příjmy rozděleny do celkem sedmi kategorií, jedná se o příjmy 

z podnikání, příjmy ze zemědělské činnosti, příjmy ze zaměstnání, příjmy z výkonu profese, 

příjmy z nemovitého majetku, příjmy z movitého majetku a ostatní příjmy.  

Důchody vyplácené vládními institucemi sociálního zabezpečení, stravenky a ubytování 

poskytované zdarma zaměstnancům je moţno zařadit mezi příjmy osvobozené od osobní 

důchodové daně (Brink - van Agtmaal a kol., 2013 a). 

Ve formě nestandardního odpočtu lze uplatnit kupříkladu hodnotu darů poskytnutých 

na stanovené účely, zaplacené příspěvky do soukromého důchodového systému či výdaje 

na vzdělání a zdravotní péči poplatníka, jeho manţelky a dětí mladších 18 let. Pro tyto odpočty 

jsou určeny limity v procentech celkových příjmů poplatníka. Odčitatelné od základu daně jsou 

rovněţ příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnancem. (EY, 2014 a Brink - van 

Agtmaal a kol., 2013 a). 

Jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a), v případě invalidity poplatníka lze sníţit 

základ daně o standardní odpočet ve výši 2 280 TL aţ 9 600 TL ročně v závislosti na stupni 

invalidity poplatníka.  

Sleva na dani se vyčísluje na základě oficiálně stanovené minimální mzdy v Turecku. 

Sleva na dani činí 15 % z částky tzv. minimálního ţivotního příspěvku, který představuje 50 % 

z roční výše minimální mzdy, a je navyšován o 10 p.b., v případě manţelky bez příjmu 

a o 7,5 p.b. za kaţdé z prvních dvou dětí a o 5 p.b. za kaţdé další dítě. Podle PWC (2013) byla 

měsíční výše minimální mzdy v roce 2013 v Turecku na úrovni 1 021,50 TL.  

V Turecku je sazba osobní důchodové daně ustanovena jako klouzavě progresivní. 

Příjmy jsou dle jejich výše rozděleny do 4 daňových pásem a kaţdému pásmu je přiřazena 

daňová sazba.  

Jednotlivá daňová pásma a výše příslušných sazeb pro příjmy ze zaměstnání jsou 

uvedeny v tabulce 3.4. Pro ostatní příjmy jsou daňové sazby totoţné, rozdíl je v odlišných 

hranicích daňových pásem.  

Tab. 3.4  Sazby osobní důchodové daně v Turecku 

Roční zdanitelný příjem 

 (v TL) Daň (v TL) 
Mezní sazba 

daně (v %) 
od do 

0 10 700 0 15 

10 700 26 000 1 605 20 

26 000 94 000 4 665 27 

94 000 -  23 025 35 

                                     Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 114), vlastní zpracování. 
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V Turecku jsou příjmy rovněţ zdaňovány daní ze smluv, která se vztahuje na stanovené 

smlouvy podepsané na území Turecka. Výše daně ze smluv týkající se pracovních smluv 

v roce 2013 činila 0,759 % (KPMG, 2013 b). 

Jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a), zdaňovacím obdobím je v Turecku 

kalendářní rok. Daňové přiznání je nutné podat vţdy, pokud mají poplatníci příjmy z podnikání 

nebo výkonu profese, a to do 25. března roku následujícího po skončení zdaňovacího období. 

Ostatní poplatníci podávají daňové přiznání v případě získání příjmů vyšších neţ 26 000 TL.  

Příspěvky na sociální zabezpečení jsou stanovovány na základě hrubé mzdy 

zaměstnanců, je však určena minimální a maximální úroveň hrubé mzdy, ze které jsou 

příspěvky vybírány. V roce 2013 činila minimální výše měsíční hrubé mzdy 1 021,50 TL 

a maximum bylo stanoveno ve výši 6 639,90 TL (PWC, 2013). 

Příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnanci jsou tvořeny pojistným 

na zdravotní pojištění ve výši 5 % z hrubé mzdy, pojistným na pojištění v nezaměstnanosti 

ve výši 1 % z hrubé mzdy a pojistným na důchodové a invalidní pojištění ve výši 9 % z hrubé 

mzdy. Jak uvádí Kayam a kol. (2013), v Turecku funguje vedle povinného penzijního systému 

rovněţ dobrovolný soukromý penzijní systém.  

Zaměstnavatel je povinen platit pojistné na zdravotní pojištění ve výši 8,5 % z hrubé 

mzdy, pojistné na pojištění v nezaměstnanosti ve výši 2 % z hrubé mzdy a pojistné 

na důchodové a nemocenské pojištění ve výši 11 % z hrubé mzdy (EY, 2014 a Brink - 

van Agtmaal a kol., 2013 b). 

3.4 Legislativní úprava osobní důchodové daně ve Švýcarsku 

Osobní důchodová daň je ve Švýcarsku uloţena na federální úrovni, na úrovni kantonů 

a na úrovni municipalit. Kantonům je přiděleno právo zdaňovat příjmy obyvatel, daňová 

suverenita kantonů je však omezena zákonem The Federal Tax Harmonization Law. 

Municipální daň je obecně určována jako násobek daně kantonální. Jako příklad kantonální 

a municipální úpravy osobní důchodové daně je vybrána úprava v kantonu a městě Curychu. 

Osobní důchodová daň na federální úrovni je stanovena zákonem Law on Direct Taxes, uvádí 

Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a).  

3.4.1 Osobní důchodová daň na úrovni federace 

Pokud mají jednotlivci na území Švýcarska trvalé nebo přechodné bydliště, 

jedná se o daňové rezidenty a zdaňují zde své celosvětové příjmy. Poplatníci se zdrţují 

na území Švýcarska přechodně, jestliţe po dobu nejméně 30 dnů vykonávají odbornou činnost 
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nebo pokud pobývají ve Švýcarsku alespoň 90 dnů v roce. Daňoví nerezidenti zdaňují 

pouze přesně definované příjmy získané na území Švýcarska. 

Jako subjekt osobní důchodové daně je ve Švýcarsku ustanovena domácnost. 

Zdanitelné příjmy jsou na federální úrovni členěny do čtyř základních skupin, jde o pracovní 

příjmy, které zahrnují příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání a příjmy z výkonu profese, 

dále se jedná o příjmy investiční, platby sociálního pojištění a příjmy z ostatních zdrojů.  

Od osobní důchodové daně jsou osvobozeny například úroky ze spořicích účtů do určité 

částky, dědictví, dary, výnosy z kapitálového pojištění či dotace vyplacené z veřejných zdrojů 

(Brink - van Agtmaal a kol., 2013 a). 

Základ daně lze sníţit o nestandardní odpočty v podobě úroků z hypotečních úvěrů, 

výţivného placeného bývalé manţelce a dětem či darů poskytnutých charitativním 

organizacím. S výjimkou alimentů jsou stanoveny maximální hodnoty pro moţnost vyuţití 

těchto odpočtů. Uplatnit jako odčitatelnou poloţku je dále moţné příspěvky na sociální 

zabezpečení hrazené zaměstnancem. Tyto odpočty lze vyuţít jak na federální, tak na kantonální 

úrovni (EY, 2014 a Brink - van Agtmaal a kol., 2013 a). 

Pokud se poplatník stará o děti mladší 18 let, studující děti starší 18 let nebo jiné osoby 

neschopné výdělečné činnosti, má dále právo na odpočet ve výši 6 500 CHF za kaţdého 

jednotlivce. Jak je uvedeno v OECD (2013 a), jestliţe mají příjem oba manţelé, lze uplatnit 

daňový odpočet ve výši 50 % niţšího příjmu, přičemţ nejméně se musí jednat o částku 

8 100 CHF a maximum představuje částku 13 400 CHF. Slevy na dani nejsou ve Švýcarsku 

ustanoveny na federální ani kantonální úrovni.  

Sazba osobní důchodové daně na federální úrovni je ve Švýcarsku klouzavě progresivní 

do stanovené výše příjmu, v případě překročení je aplikována jednotná sazba na celou částku 

příjmu. Příjmová pásma a daňové sazby jsou stanoveny rozdílně pro dvě základní skupiny 

poplatníků. První skupinu tvoří manţelé, registrovaní partneři a dále osoby ovdovělé, 

rozvedené a svobodné, které ţijí s nezletilými dětmi a zletilými studujícími dětmi. Do druhé 

skupiny jsou zahrnováni všichni ostatní poplatníci. Pokud je zdanitelný příjem vyšší 

neţ 895 800 CHF u první skupiny poplatníků a 755 200 CHF u druhé skupiny poplatníků, 

je aplikována rovná sazba daně ve výši 11,5 % na celý příjem, uvádí Brink - van Agtmaal 

a kol. (2013 a). 

Sazby osobní důchodové daně a daňová pásma na úrovni federace pro první skupinu 

poplatníků jsou zachyceny v tabulce 3.5 a pro druhou skupinu poplatníků v tabulce 3.6.  
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Tab. 3.5  Sazby ODD ve Švýcarsku pro první skupinu     Tab. 3.6  Sazby ODD ve Švýcarsku pro druhou skupinu 

První skupina poplatníků  Druhá skupina poplatníků 

Roční zdanitelný příjem 

(v CHF) 
Daň  

(v CHF) 

Mezní 

sazba daně 

(v %) 

 Roční zdanitelný příjem 

(v CHF) 
Daň 

 (v CHF) 

Mezní 

sazba daně 

(v %) od do  od do 

0 28 300 0 0  0 14 500 0,00 0,00 

28 300 50 900 0 1  14 500 31 600 0,00 0,77 

50 900 58 400 226 2  31 600 41 400 131,65 0,88 

58 400 75 300 376 3  41400 55 200 217,00 2,64 

75 300 90 300 883 4  55 200 72 500 582,20 2,97 

90 300 103 400 1 483 5  72 500 78 100 1 096,00 5,94 

103 400 114 700 2 138 6  78 100 103 600 1 428,60 6,60 

114 700 124 200 2 816 7  103 600 134 600 3 111,60 8,80 

124 200 131 700 3 481 8  134 600 176 000 5 839,60 11,00 

131 700 137 300 4 081 9  176 000 755 200 10 393,60 13,20 

137 300 141 200 4 585 10          

141 200 143 100 4 975 11    

   143 100 145 000 5 184 12    

   145 000 895 800 5 412 13    

   
Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 661). 

 

Jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a), federální i kantonální osobní důchodová 

daň je vybírána kantonálními daňovými orgány. Pro účely zdaňování je uvaţováno období 

jednoho roku. Daňové přiznání je podáváno všemi poplatníky, výjimku představují 

jen poplatníci, kteří mají pouze zaměstnanecké příjmy zdaněné sráţkovou daní. Manţelé 

vyplňují společné daňové přiznání. Přesné lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení 

daně jsou stanoveny na úrovni kantonů.  

Příspěvky na sociální zabezpečení jsou vyčíslovány na základě hrubé mzdy 

zaměstnanců, maximální limit výše hrubé mzdy pro výpočet je stanoven pouze u pojištění 

v nezaměstnanosti. 

Sazby pojistného jsou stanoveny ve stejné výši pro zaměstnance i zaměstnavatele. 

Pojistné na důchodové a pozůstalostní pojištění činí 4,2 % hrubé mzdy, pojistné na pojištění 

invalidity je na úrovni 0,95 % hrubé mzdy. Pro příjem do výše 126 000 CHF činí sazba 

pojistného na pojištění v nezaměstnanosti 1,1 % a pro příjem převyšující tuto hranici 

aţ do 315 000 CHF sazba činí 1 %.  Podle OECD (2013 b) je penzijní systém ve Švýcarsku 

vedle povinného veřejného systému tvořen rovněţ povinným a dobrovolným soukromým 

systémem. Zaměstnanci s ročním příjmem vyšším neţ 20 880 CHF se automaticky účastní 

povinného soukromého penzijního systému. Výše povinných příspěvků na individuální 

důchodový účet se liší dle věku poplatníka, pro osoby ve věku 35 aţ 44 let příspěvky činí 10 % 

hrubé mzdy.  

Uzavření zdravotního pojištění je povinností pro všechny rezidenty. Výše pojistného 

na zdravotní pojištění je závislá na podmínkách konkrétních zdravotních pojišťoven, na místu 

Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 662). 
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bydliště poplatníka, jeho věku či rizicích krytých pojištěním (Brink - van Agtmaal a kol., 

2013 a). 

3.4.2 Osobní důchodová daň na úrovni kantonů a municipalit 

Jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a), neomezená daňová povinnost na úrovni 

kantonů se vztahuje na poplatníky, kteří mají na území kantonu trvalé nebo přechodné bydliště. 

Omezená daňová povinnost je dána poplatníkům, kteří mají na území kantonu umístěnu stálou 

provozovnu, podnik nebo nemovitý majetek.  

Na úrovni kantonů je jednotkou zdanění rovněţ domácnost. Zdanitelné příjmy zahrnují 

veškeré pravidelné a nepravidelné příjmy ze závislých i nezávislých činností. Mezi zdanitelné 

příjmy se dále řadí příjmy z movitého a nemovitého majetku, dávky ze sociálního zabezpečení 

a důchody. 

Od osobní důchodové daně jsou osvobozeny na kantonální úrovni stejné kategorie 

příjmů jako v případě federální úrovně.  

Jednotlivé kantony mohou stanovit navíc další druhy odpočtů ve srovnání s federální 

úrovní. V případě zvoleného kantonu Curych je moţno uplatnit rovněţ odpočet za pojistné 

zaplacené na ţivotní pojištění, nemocenské pojištění a soukromé úrazové pojištění. Základ 

daně lze dále sníţit v kantonu Curych o odpočet ve výši 7 400 CHF za kaţdé nezletilé a zletilé 

studující dítě.  

Kantonům je přiděleno právo určovat vlastní sazby osobní důchodové daně. Poplatníci 

zařazeni v první skupině však musí být zdaňováni mírněji oproti ostatním poplatníkům. Sazby 

osobní důchodové daně a daňová pásma pro obě skupiny poplatníků stanovené v kantonu 

Curych jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Osobní důchodová daň na úrovni municipalit je ukládána ve formě určitého násobku 

kantonální daně. Hodnota koeficientu pro město Curych v roce 2013 činila 1,19. Stejným 

způsobem jako municipální daň je stanovována rovněţ daň církevní. Výše koeficientu 

pro protestantskou církev činila v roce 2013 v Curychu 0,1 (Brink – van Agtmaal a kol., 

2013 a). 

3.5 Legislativní úprava osobní důchodové daně v Irsku 

Právní úprava osobní důchodové daně v Irsku je ustanovena zákonem The Taxes 

Consolidation Act. 

Celosvětové příjmy jsou v Irsku zdaňovány v případě daňových rezidentů. Jedná 

se o osoby, které se zdrţují na území Irska 183 a více dní v roce nebo 280 a více dní v daném 

roce a v roce předcházejícím. Jednotlivci si dále mohou zvolit, ţe chtějí být povaţováni 
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za daňové rezidenty jiţ v roce přicestování do Irska, pokud mají v úmyslu stát se daňovými 

rezidenty v následujícím roce. V případě daňových nerezidentů jsou zdaňovány osobní 

důchodovou daní příjmy plynoucí ze zdrojů na území Irska (EY, 2014) 

Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a) uvádí, ţe pro manţelské páry je stanovena moţnost 

volby mezi společným zdaněním manţelů a zdaněním příjmů kaţdého z manţelů zvlášť. 

Příjmy, které jsou předmětem osobní důchodové daně v Irsku, zahrnují příjmy z úroků 

a kupónů z dluhopisů vyplacených v Irsku, obchodní příjmy, příjmy z výkonu profese, 

zahraniční příjmy, příjmy z pronájmu, příjmy ze zaměstnání a důchody.  

Mezi osvobozené příjmy patří kupříkladu vymezené příjmy poplatníků ve věku 

65 a více let, dále příjmy umělců, příjmy za hlídání dětí, stipendia či úroky ze spořících 

dluhopisů vydaných ministerstvem financí do stanovené výše.  

Základ daně lze sníţit o nestandardní odpočty v podobě úroků z hypotečních úvěrů, 

darů poskytnutých vymezeným organizacím, zdravotních výdajů či pojistného na zdravotní 

pojištění. Pro tyto odpočty je určena maximální hodnota, kterou lze uplatnit. Standardní 

odpočet na poplatníka nebo jeho rodinné příslušníky není zaveden (Brink - van Agtmaal a kol., 

2013 a). 

Systém slev na dani je v Irsku rozsáhlý, je moţno uplatnit slevu na svobodného 

poplatníka a samostatného rodiče ve výši 1 650 EUR, tato částka se zdvojnásobuje v případě 

společného zdanění manţelů. Pro poplatníky starší 65 let je sleva dále navyšována. Sleva 

na dani ve výši 3 300 EUR je poskytována v případě invalidity dítěte. Další slevu lze uplatnit 

pouze u společného zdanění manţelů. Pokud jeden z manţelů pečuje o děti, seniory 

nebo osoby handicapované a příjem druhého z manţelů není vyšší jak 5 080 EUR měsíčně, je 

moţno uplatnit slevu na dani ve výši 810 EUR. (KPMG, 2013 c a Brink - van Agtmaal a kol., 

2013 a). 

V Irsku je zavedena klouzavě progresivní sazba osobní důchodové daně. Jsou 

ustanovena dvě daňová pásma a hranice pro tato pásma se liší v závislosti na statutu 

poplatníka.  

Sazby osobní důchodové daně a pásma pro jednotlivé typy poplatníků 

jsou zaznamenány v tabulce 3.7.  
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Tab. 3.7  Sazby osobní důchodové daně v Irsku 

Statut poplatníka 

Roční zdanitelný příjem 

 (v EUR) Daň (v EUR) 
Mezní sazba 

daně (v %) 
od do 

Svobodný, 

ovdovělý bezdětný  

0 32 800 0 20 

32 800 -  6 560 41 

Svobodný, 

ovdovělý s dětmi 

0 36 800 0 20 

36 800 -  7 360 41 

Manţelé s jedním 

příjmem 

0 41 800 0 20 

41 800 - 8 360 41 

Manţelé se dvěma 

příjmy 

0 65 600 0 20 

65 600 -  13 120 41 

   Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 327), vlastní zpracování. 

 

Zdaňovacím obdobím je v Irsku kalendářní rok. Poplatníkům je uloţena povinnost 

podání daňového přiznání do 31. října následujícího roku. Daň ze zaměstnaneckých příjmů 

je vybírána v reţimu „pay-as-you-earn“ tzn., ţe je odváděna měsíčně zaměstnavateli společně 

s příspěvky na sociální zabezpečení. V ostatních případech musí být výsledná daň uhrazena 

nejpozději k datu podání daňového přiznání (Brink - van Agtmaal a kol., 2013 a).  

Příspěvky na sociální zabezpečení jsou stanovovány na základě hrubé měsíční mzdy 

zaměstnanců, stropy na toto pojistné nejsou zavedeny.  

Příspěvky na sociální zabezpečení se skládají z pojistného na důchodové a sociální 

pojištění a z univerzálního sociálního poplatku, který zahrnuje zdravotní pojištění. Pojistné 

na důchodové a sociální pojištění je hrazeno zaměstnanci, pokud jejich týdenní příjem 

převyšuje částku 352 EUR. Sazba pojistného činí 4 %. Veřejný důchodový systém je v Irsku 

doplněn o dobrovolný soukromý systém. Platba univerzálního sociálního poplatku (USC) 

se vztahuje na poplatníky s ročním příjmem ve výši alespoň 10 036 EUR. Sazba univerzálního 

sociálního poplatku je stanovena jako klouzavě progresivní (Brink - van Agtmaal a kol., 2013 a 

a OECD, 2013 c). 

V tabulkách 3.8 a 3.9 jsou uvedena příjmová pásma a sazby univerzálního sociálního 

poplatku pro zaměstnance ve věku do 70 let a nad 70 let.  

Tab. 3.8  Sazby USC v Irsku pro zaměstnance do 70 let   Tab. 3.9  Sazby USC v Irsku pro zaměstnance nad 70 let 

Zaměstnanci ve věku do 70 let  Zaměstnanci ve věku nad 70 let 

Roční zdanitelný příjem 

(v EUR) 
Výše 

poplatku 

 (v EUR) 

Sazba 

poplatku 

 (v %) 

 Roční zdanitelný příjem 

(v EUR) 
Výše 

poplatku 

 (v EUR) 

Sazba 

poplatku  

(v %) od do  od do 

0 10 036 0 0  0 10 036 0 0 

0 10 036 0 2  0 10 036 0 2 

10 036 16 016 201 4  10 036 16 016 201 4 

16 016 -  440 7  16 016 100 000 841 4 

         100 000 -  4 841 7 

       Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 329). 
Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 329). 
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Zaměstnavatelem je hrazeno pojistné na důchodové a sociální pojištění ve výši 4,25 % 

hrubé mzdy, pokud týdenní příjem zaměstnance činí 356 EUR nebo méně, pokud je týdenní 

příjem zaměstnance vyšší neţ tento limit, má zaměstnavatel povinnost hradit pojistné ve výši 

10,75 % (EY, 2014) 

3.6 Legislativní úprava osobní důchodové daně v Japonsku 

Jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a), právní úprava osobní důchodové daně 

v Japonsku je stanovena na národní úrovni zákonem The Income Tax Law a na úrovni místní 

zákonem The Local Tax Law.  

3.6.1 Osobní důchodová daň na národní úrovni 

Jednotlivec s bydlištěm na území Japonska po dobu alespoň jednoho roku je daňovým 

rezidentem. Pokud daňový rezident nemá japonskou národnost a pobýval v Japonsku méně 

neţ 5 let během posledních 10 let, je nazýván nestálým daňovým rezidentem. Pojmem stálý 

daňový rezident je označován daňový rezident s japonskou národností, který byl přítomen 

v Japonsku alespoň 5 let v průběhu posledních 10 let. V případě stálého daňového rezidenta 

se daňová povinnost vztahuje na jeho celosvětové příjmy. Nestálý daňový rezident je povinen 

zdaňovat příjmy ze zdrojů na území Japonska a příjmy ze zahraničních zdrojů, které jsou 

poukázány do Japonska nebo jsou vyplaceny přímo v Japonsku. Daňoví nerezidenti zdaňují 

pouze příjmy ze zdrojů na území Japonska. 

V Japonsku je subjektem osobní důchodové daně jednotlivec. Zdanitelné příjmy jsou 

tvořeny úrokovými příjmy, dividendovými příjmy, příjmy z nemovitostí, příjmy z podnikání, 

příjmy ze zaměstnání, příleţitostnými příjmy, kapitálovými zisky (jinými neţ z nemovitostí 

a cenných papírů) a ostatními příjmy.  

Příjmy osvobozené od osobní důchodové daně představují kupříkladu příjmy z prodeje 

majetku nezbytného v běţném ţivotě, jako je například nábytek, dále náhrady majetkové škody 

či duševní újmy v rámci úrazového pojištění. 

Na národní i místní úrovni lze sníţit základ daně o nestandardní odpočty ve formě škod 

na majetku poplatníka a jeho rodinných příslušníků (ţijících s poplatníkem ve společné 

domácnosti) zapříčiněných katastrofou nebo krádeţí. Jako odpočet lze rovněţ uplatnit 

příspěvky na sociální zabezpečení, zdravotní výdaje poplatníka a jeho rodinných příslušníků, 

pojistné na ţivotní pojištění či pojistné na pojištění proti zemětřesení. Odčitatelné od základu 

daně jsou taktéţ dary poskytnuté vymezeným organizacím. 

Systém standardních odpočtů je v Japonsku velmi rozsáhlý. Jsou poskytovány odpočty 

na poplatníka a manţelku ve výši 380 000 JPY, odpočet na děti ve věku 19 aţ 22 let ve výši 
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630 000 JPY, odpočet na děti ve věku 16 aţ 18 let a závislé rodinné příslušníky ve věku 23 let 

aţ 69 let ve výši 380 000 JPY. Uplatnit je moţné dále například odpočty pro invalidní osoby, 

vdovy, vdovce či pracující studenty. Slevy na dani nejsou v Japonsku stanoveny. 

Sazba osobní důchodové daně je v Japonsku klouzavě progresivní. Je zavedeno celkem 

6 daňových pásem v závislosti na výši příjmů a kaţdému daňovému pásmu je přiřazena daňová 

sazba, uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a). 

Jednotlivá daňová pásma a mezní sazby osobní důchodové daně v Japonsku jsou 

uvedeny v tabulce 3.10.  

Tab. 3.10  Sazby osobní důchodové daně v Japonsku 

Roční zdanitelný příjem (v JPY) 
Daň v (JPY) 

Mezní sazba 

daně (v %) od do 

0 1 950 000 0 5 

1 950 000 3 300 000 97 500 10 

3 300 000 6 950 000 232 500 20 

6 950 000 9 000 000 962 500 23 

9 000 000 18 000 000 1 434 000 33 

18 000 000 -  4 404 000 40 

                                 Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 367), vlastní zpracování. 

 

Jak uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a), pro období let 2013 aţ 2037 

je v Japonsku zavedena mimořádná obnovovací daň z příjmů za účelem financování nezbytné 

obnovy země po zemětřesení. Sazba daně je stanovena na úrovni 2,1 % daňové povinnost 

na národní úrovni a daň je vybírána sráţkou u zdroje. 

Zdaňovacím obdobím je v Japonsku kalendářní rok. Poplatníkům je stanovena 

povinnost podat daňové přiznání do 15. března následujícího roku. Poplatníci, kteří mají 

pouze příjmy ze zaměstnání do 20 mil. JPY a splní další stanovené podmínky, nejsou povinni 

daňové přiznání podávat.  

Příspěvky na sociální zabezpečení jsou vyčíslovány na základě hrubé mzdy 

zaměstnanců, přičemţ je určena její maximální úroveň pro účely výpočtu. Pro pojistné 

na zdravotní pojištění je měsíční limit stanoven ve výši 1 210 000 JPY a pro pojistné 

na důchodové pojištění se jedná o 620 000 JPY.  

Sazby pojistného na zdravotní a důchodové pojištění jsou na stejné úrovni v případě 

zaměstnanců i zaměstnavatelů. Sazba pojistného na zdravotní pojištění činí 4,985 % u osob 

mladších 40 let a u osob ve věku 40 a více let je sazba navyšována o 0,775 p.b., sazba 

pojistného na důchodové pojištění představuje 8,383 %. Podle OECD (2013 b) v Japonsku 

funguje vedle veřejného důchodového systému dále dobrovolný soukromý systém. Pojistné 

na pojištění v nezaměstnanosti hrazené zaměstnanci činí 0,5 % hrubé mzdy a hrazené 
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zaměstnavateli činí 0,85 % hrubé mzdy. Zaměstnavatelé jsou dále povinni přispívat 0,3 % 

hrubé mzdy na úrazové pojištění pracovníků (EY, 2014).  

3.6.2 Osobní důchodová daň na úrovni municipalit 

Na úrovni municipalit je osobní důchodová daň stanovována na základě příjmů 

předchozího roku, uvádí Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a). 

Základ daně je moţno sníţit o stejné nestandardní odpočty jako v případě národní 

úrovně zdanění. Poskytovány jsou dále odpočty na poplatníka a manţelku ve výši 

330 000 JPY, odpočet na děti ve věku 19 aţ 22 let ve výši 450 000 JPY, odpočet na děti 

ve věku 16 aţ 18 let a závislé rodinné příslušníky ve věku 23 aţ 69 let ve výši 330 000 JPY. 

Uplatnit je moţné dále například odpočty pro invalidní osoby, vdovy, vdovce či pracující 

studenty. Ţádné slevy na dani nelze na úrovni municipalit uplatnit.  

Osobní důchodová daň na místní úrovni je stanovována jednak procentem z příjmů 

a jednak pevnou částkou na osobu. Procentní sazba daně činí 10 % a pevná částka představuje 

4 000 JPY. Odlišné sazby jsou určeny stejně jako v případě národní úrovně příjmům z prodeje 

nemovitého majetku a kapitálovým ziskům z prodeje akcií.  

3.7 Legislativní úprava osobní důchodové daně v České republice 

Legislativní úprava osobní důchodové daně v České republice je stanovena zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

Osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo na území České republiky 

pobývají alespoň 183 dní v daném kalendářním roce, jsou povaţovány za daňové rezidenty 

a zdaňují zde své celosvětové příjmy. V případě daňových nerezidentů jsou zdaňovány 

pouze jejich příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Pokud se poplatníci zdrţují 

v České republice výhradně za účelem studia nebo léčení, zdaňují zde rovněţ pouze své příjmy 

ze zdrojů na území ČR.  

Jednotkou zdanění jsou v České republice jednotlivci. Zdanitelné příjmy jsou členěny 

do 5 základních kategorií, jedná se o příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky, příjmy 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy 

z pronájmu a ostatní příjmy. Základ daně představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji 

vynaloţenými na dosaţení, zajištění a udrţení těchto příjmů.  

Za příjmy od osobní důchodové daně osvobozené jsou povaţovány například příjmy 

z prodeje nemovitého a movitého majetku za předpokladu splnění daných podmínek, sociální 

dávky, stipendia či dotace.  
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Od základu daně lze odečíst kupříkladu hodnotu vymezených darů, úroky 

z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření, příspěvky na penzijní připojištění 

se státním příspěvkem či pojistné na ţivotní pojištění. Tyto odpočty je moţno uplatnit 

v případě splnění stanovených podmínek a jsou rovněţ určeny maximální částky, 

které je moţno od základu daně odečíst (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).  

V České republice lze uplatnit slevy na dani, a to konkrétně slevu na poplatníka ve výši 

24 840 Kč, slevu na manţelku s vlastním ročním příjmem nepřesahujícím 68 000 Kč ve výši 

rovněţ 24 840 Kč či slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Slevy na dani lze dále vyuţít 

v případě invalidity poplatníka. Tyto slevy jsou poskytovány maximálně do výše daňové 

povinnosti. Poplatník můţe dále vyuţít daňové zvýhodnění na vyţivované dítě ve výši 

13 404 Kč, v tomto případě můţe uplatněním vzniknout daňový bonus.  

V České republice je ustanovena lineární sazba daně na úrovni 15 %. Daň se vyčísluje 

na základě aplikace této daňové sazby na základ daně navýšený o příspěvky na sociální 

zabezpečení (včetně zdravotního pojištění) hrazené zaměstnavatelem. Základ daně je 

zaokrouhlován na celá sta Kč dolů. Pokud jsou roční příjmy poplatníka ze závislé činnosti 

a podnikání vyšší neţ 48násobek průměrné měsíční mzdy, platí se z příjmů přesahujících tuto 

hranici solidární zvýšení daně ve výši 7 %.  

Zdaňovacím obdobím je v České republice kalendářní rok. Daňové přiznání jsou 

povinni podat poplatníci s ročními příjmy přesahujícími částku 15 000 Kč, a to nejpozději 

do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta se prodluţuje na 6 měsíců, 

pokud daňové přiznání poplatníkovi zpracovává a podává daňový poradce. Daňové přiznání 

nejsou povinni podat poplatníci, kteří mají příjmy ze závislé činnosti od jednoho 

nebo postupně více zaměstnavatelů, podepsali prohlášení k dani a nemají jiné příjmy vyšší 

neţ 6 000 Kč (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). 

Příspěvky na sociální zabezpečení jsou počítány na základě hrubé mzdy zaměstnanců, 

maximálním vyměřovacím základem je částka ve výši 48násobku průměrné měsíční mzdy, 

pro rok 2013 se jedná o částku 1 242 432 Kč. V případě všeobecného zdravotního pojištění 

není maximální limit stanoven (ČSSZ, 2013).    

Podle MPSV (2014) je důchodový systém v České republice zaloţen na třech pilířích, 

první představuje veřejné povinné důchodové pojištění, druhý zahrnuje důchodové spoření 

a třetí je tvořen dobrovolným doplňkovým penzijním spořením. Sazba pojistného 

na důchodové pojištění placená zaměstnancem se liší podle toho, zda si poplatník zvolil 

moţnost účastnit se důchodového spoření či nikoli. Jak je uvedeno v zákonu č. 589/1992 Sb. 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud 

je poplatník účasten dobrovolného důchodového spoření, hradí pojistné na povinné důchodové 
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pojištění ve výši 3,5 % ze základu pojistného a pojistné na důchodové spoření ve výši 5 %, 

které je ukládáno na jeho soukromý individuální účet u penzijní společnosti. 

Pokud se poplatník neúčastní druhého pilíře, činí sazba pojistného na povinné důchodové 

pojištění 6,5 % ze základu pojistného. Sazba pojistného na zdravotní pojištění hrazeného 

zaměstnancem činí 4,5 %.  

Pojistné na důchodové pojištění placené zaměstnavatelem činí 21,5 %, pojistné na státní 

politiku zaměstnanosti je na úrovni 1,2 %, pojistné na nemocenské pojištění činí 2,3 % nebo 

3,3 % na základě volby zaměstnavatele a splnění stanovených podmínek. Zaměstnavatelem 

je dále přispíváno na zdravotní pojištění ve výši 9 % hrubé mzdy zaměstnance.  

3.8 Komparace legislativních úprav osobní důchodové daně v jednotlivých 

zemích 

V rámci legislativní úpravy osobní důchodové daně ve vybraných zemích OECD 

je moţno spatřovat určité rozdíly. Základní odlišnost představuje rozdílný okruh platnosti 

osobní důchodové daně. Osobní důchodová daň je uloţena ve Švýcarsku na federální úrovni, 

na úrovni kantonů i na úrovni municipalit, v Japonsku je osobní důchodová daň ustanovena 

na úrovni národní a na úrovni municipalit, v případě všech ostatních analyzovaných zemí 

je osobní důchodová daň stanovena výhradně na úrovni ústřední.  

Poplatník osobní důchodové daně je definován v jednotlivých zemích obdobně, 

je rozlišován daňový rezident, jehoţ celosvětové příjmy podléhají zdanění v dané zemi, 

a daňový nerezident, kterému je uloţena daňová povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na území 

dané země. Pouze v případě Japonska je navíc rozlišován stálý daňový rezident a nestálý 

daňový rezident. Za daňového rezidenta je povaţována osoba, která má na území daného státu 

bydliště nebo zde pobývá po určitou část roku. V Chile je za daňového rezidenta dále 

pokládána osoba s úmyslem usadit se v zemi trvale.  

Subjektem osobní důchodové daně je domácnost v jediné ze zkoumaných zemí, 

a to ve Švýcarsku. Příjmy manţelů se pro účely zdanění sčítají. Vzhledem k tomu, 

ţe je ve Švýcarsku stanovena progresivní sazba daně, jsou příjmy manţelů a dalších 

vymezených osob ţijících s dětmi v jedné domácnosti zdaňovány mírněji ve srovnání 

s ostatními poplatníky. V Irsku je poplatníkům dána moţnost volby mezi vyuţitím společného 

zdanění manţelů nebo zdaněním příjmů manţelů odděleně. V ostatních zemích jsou subjektem 

daně pouze jednotlivci.   

Příjmy, které jsou předmětem osobní důchodové daně, se liší počtem kategorií, 

do kterých jsou členěny. Obsahové vymezení příjmů je v jednotlivých zemích obdobné. Jedná 
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se zejména o příjmy ze zaměstnání, výkonu profese, podnikání či příjmy investiční. Kategorie 

příjmů osvobozených od osobní důchodové daně jsou značně rozdílné.  

V podobě nestandardního odpočtu jsou vymezeny v jednotlivých zemích různé druhy 

odčitatelných poloţek. K nejčastěji vyskytujícím se nestandardním odpočtům patří dary 

poskytnuté na stanovené účely, tento odpočet lze uplatnit ve všech analyzovaných zemích, 

a dále úroky z hypotečního úvěru, které lze odečíst od základu daně v Mexiku, Chile, 

Švýcarsku, Irsku a České republice. V podobě odpočtu lze uplatnit rovněţ příspěvky 

na sociální zabezpečení v případě Chile, Turecka, Švýcarska a Japonska.  

Sníţení základu daně ve formě standardního odpočtu na poplatníka lze vyuţít v Mexiku 

a v Japonsku. V Japonsku se jedná o pevnou částku odpočtu, zatímco v Mexiku je hodnota 

odpočtu závislá na výši mzdy, přičemţ je ustanoven maximální limit moţného uplatnění. 

Odpočty na vyţivované děti jsou poskytovány ve Švýcarsku a Japonsku
3
, a to ve fixní částce. 

Tyto odpočty jsou ustanoveny ve Švýcarsku na federální i kantonální úrovni a v Japonsku 

na národní úrovni i úrovni municipalit. Na federální úrovni lze ve Švýcarsku vyuţít odpočet 

na manţelku za podmínky, ţe oba manţelé mají vlastní příjem. V Japonsku je systém 

standardních odpočtů nejrozsáhlejší, uplatnit lze dále například odpočet na manţelku, invalidní 

osoby, vdovy, vdovce či pracující studenty. V Turecku je zaveden pouze odpočet 

pro invalidního poplatníka.  

Kategorie slev na dani není ustanovena v Chile, Švýcarsku a Japonsku. Naopak různé 

druhy slev na dani jsou zaznamenány v Irsku a České republice. Tyto slevy na dani jsou určeny 

pevnou částkou. V Mexiku je hodnota slevy na dani vyčíslována v závislosti na výši příjmu 

poplatníka, pokud je však příjem vyšší neţ daná hranice, sleva na dani není poskytována. 

V Turecku je sleva na dani kalkulována na základě minimální mzdy.  

S výjimkou České republiky je ve vybraných zemích na národní úrovni zavedena 

progresivní sazba osobní důchodové daně. V České republice je uplatňována lineární sazba 

daně avšak se solidárním navýšením daně pro příjmy od stanovené výše. Sazby osobní 

důchodové daně jsou v jednotlivých zemích klouzavě progresivní, pouze ve Švýcarsku 

je v případě příjmů nad stanovený limit aplikována rovná sazba daně na celý příjem. Počet 

daňových pásem je nejvyšší ve Švýcarsku, naopak nejniţší počet daňových pásem lze sledovat 

v Irsku. V Irsku jsou stanoveny odlišné hranice dle statutu poplatníka. Ve Švýcarsku jsou 

dále zavedeny rozdílné sazby osobní důchodové daně a daňová pásma pro jednotlivé skupiny 

poplatníků. Nejvyšší mezní sazba osobní důchodové daně je zaznamenána v případě Irska.  

Na kantonální úrovni ve Švýcarsku je sazba osobní důchodové daně klouzavě 

progresivní a municipální daň je určena procentem daně kantonální. V Japonsku je osobní 

                                                           
3
 V Japonsku jsou však odpočty poskytovány pouze na vyţivované děti starší 15 let.  
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důchodová daň na municipální úrovni stanovena jak procentem z příjmů, tak pevnou částkou 

na osobu.  

V rámci zdaňování příjmů poplatníků je v  Japonsku dále ustanovena mimořádná 

obnovovací daň a v Turecku je zavedena daň ze smluv. 

Zvláštností chilského daňového systému je, ţe dochází k měnovým úpravám, jejichţ 

cílem je odstranění vlivů inflace. V Chile jsou zavedeny daňové jednotky a jejich hodnota 

je určována v závislosti na vývoji inflace. 

Jako zdaňovací období je uvaţován kalendářní rok ve všech sledovaných zemích. 

Termíny pro podání daňového přiznání se v analyzovaných zemích značně liší. Za předpokladu 

splnění určitých podmínek jsou stanoveny výjimky z povinnosti podání daňového přiznání.  

Příspěvky na sociální zabezpečení jsou vyčíslovány na základě hrubých mezd 

zaměstnanců. Ve Švýcarsku je stanoven maximální limit hrubé mzdy pouze pro účely výpočtu 

pojistného na pojištění v nezaměstnanosti. V Irsku nejsou zavedeny ţádné stropy pro výpočet 

příspěvků. V Japonsku není limit zaznamenán u pojištění v nezaměstnanosti a v České 

republice u zdravotního pojištění, v ostatních případech jsou stropy uplatňovány. V Mexiku, 

Chile a Turecku je počítáno s maximální moţnou výší hrubých mezd u všech typů pojištění.  

Sazby příspěvků na sociální zabezpečení pro zaměstnance a zaměstnavatele 

se v jednotlivých zkoumaných zemích podstatně liší. Příspěvky na důchodové pojištění jsou 

odváděny výhradně do soukromého penzijního systému v Mexiku a výhradně do veřejného 

penzijního systému v Turecku, Irsku a Japonsku. V Chile se účastní většina zaměstnanců 

soukromého důchodového systému. Ve Švýcarsku je povinnost platby pojistného na veřejné 

důchodové pojištění uloţena všem zaměstnancům, zatímco pojistné na individuální důchodový 

účet je ukládáno zaměstnanci s příjmy přesahujícími stanovenou úroveň. V České republice 

odvádí vedle pojistného na povinné důchodového pojištění rovněţ pojistné na soukromý 

individuální účet u penzijní společnosti zaměstnanci, kteří se rozhodli účastnit důchodového 

spoření.  
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4 Komparace zatížení osobní důchodovou daní ve vybraných zemích 

OECD 

V rámci této kapitoly bude srovnáváno zatíţení osobní důchodovou daní v jednotlivých 

zemích OECD, pro které je charakteristická nízká hodnota ukazatele sloţené daňové kvóty. 

Vybrané členské země OECD, které splňují stanovené kritérium maximálně přípustné hodnoty 

ukazatele sloţené daňové kvóty 30 %, jsou Mexiko, Chile, Turecko, Švýcarsko, Irsko 

a Japonsko. Pro srovnání je k těmto zemím dále připojena Česká republika. Daňové zatíţení 

v daných zemích bude nejprve porovnáváno z makroekonomického hlediska. Stěţejní část 

kapitoly bude zaměřena na komparaci zatíţení vybraných typů poplatníků osobní důchodovou 

daní, coţ bude představovat mikroekonomický pohled zkoumání. V závěrečné části 

této kapitoly budou shrnuty nejdůleţitější poznatky vyplývající z provedené komparace.  

4.1 Komparace daňového zatížení v jednotlivých zemích z makroekonomického 

hlediska 

Z makroekonomického hlediska bude daňové zatíţení v jednotlivých zemích 

srovnáváno nejprve na základě standardních ukazatelů, konkrétně se bude jednat o ukazatel 

sloţené daňové kvóty a ukazatel podílu osobní důchodové daně na HDP. Pozornost bude 

věnována rovněţ srovnání zemí na základě ukazatele podílu příspěvků na sociální zabezpečení 

na HDP, protoţe příjmy poplatníků ze závislé činnosti jsou příspěvky na sociální zabezpečení 

rovněţ zatíţeny. Vedle zkoumání daňového zatíţení je důleţitý pohled na strukturu daňového 

zatíţení, proto budou dále sledovány podíly jednotlivých daňových kategorií na celkových 

daňových výnosech
4
, detailněji pak budou hodnoceny podíly osobní důchodové daně 

a příspěvků na sociální zabezpečení. 

Standardními metodami měření daňového zatíţení nejsou postihovány veškeré 

podstatné aspekty zdaňování, z tohoto důvodu bude pozornost zaměřena taktéţ na alternativní 

způsob měření daňového zatíţení vyjádřený na základě ukazatele World Tax Index.  

4.1.1 Komparace daňového zatížení na základě standardních ukazatelů 

Nejčastěji je pro účely mezinárodních srovnání daňového zatíţení vyuţíván ukazatel 

sloţené daňové kvóty. Tento ukazatel je stanoven jako podíl celkových daňových výnosů 

včetně příspěvků na sociální zabezpečení a nominálního hrubého domácího produktu. 

V grafu 4.1 je zachycen vývoj hodnot ukazatele sloţené daňové kvóty pro vybrané 

země OECD od roku 1995 do roku 2012, respektive do roku 2011 v případě Mexika 

                                                           
4
 Do celkových daňových výnosů jsou podle metodiky OECD zahrnovány příspěvky na sociální zabezpečení. 
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a Japonska. V grafu 4.1 je znázorněna pro porovnání rovněţ průměrná hodnota ukazatele 

sloţené daňové kvóty všech členských zemí OECD.  

Graf 4.1  Vývoj ukazatele sloţené daňové kvóty ve vybraných zemích OECD  

 Zdroj: OECD 2014 b, vlastní zpracování. 

 

Jak je patrné dle grafu 4.1, nejvyšší daňové zatíţení měřené ukazatelem sloţené daňové 

kvóty je zaznamenáno během všech sledovaných let v České republice. Z opačného pohledu 

v Mexiku je zjištěna nejniţší hodnota ukazatele sloţené daňové kvóty. Velmi nízké daňové 

zatíţení je moţno dále sledovat v Chile. Takto nízké hodnoty ukazatele v daných dvou zemích 

ale rovněţ souvisí se skutečností, ţe část vybraných příspěvků na sociální zabezpečení 

je v těchto zemích spravována soukromými subjekty, v rámci klasifikace OECD proto nejsou 

tyto platby povaţovány za daň a nejsou zahrnovány do daňových výnosů.  

Hlavním předmětem zájmu je komparace osobní důchodové daně, proto bude daňové 

zatíţení v jednotlivých zemích dále hodnoceno pomocí ukazatele podílu osobní důchodové 

daně (kategorie 1100 v klasifikaci OECD) na HDP. 

Vývoj ukazatele podílu osobní důchodové daně na HDP jednotlivých zemí OECD 

v letech 1995 aţ 2012 v porovnání s průměrem zemí OECD je zachycen v grafu 4.2. Pro státy 

Mexiko a Chile nejsou hodnoty tohoto ukazatele v rámci statistik OECD zveřejňovány. 

Graf 4.2  Vývoj ukazatele podílu osobní důchodové daně na HDP ve vybraných zemích OECD  

 Zdroj: OECD 2014 b, vlastní zpracování.  
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Jak je moţno sledovat v grafu 4.2, z daných zemí je nejvyšší zatíţení osobní 

důchodovou daní zjištěno ve Švýcarsku a Irsku. Pod průměrem OECD se během celého období 

nachází Japonsko, Turecko a Česká republika, přičemţ nejniţší zatíţení osobní důchodovou 

daní je v průměru během daného období vykázáno v České republice.  

Přestoţe příspěvky na sociální zabezpečení nejsou povaţovány za daň v ekonomickém 

smyslu, neboť nesplňují všechny předpoklady určující daň, je zatíţení těmito příspěvky bráno 

v úvahu. Jedná se totiţ o platby povinně odváděné ze zaměstnaneckých příjmů, a právě zatíţení 

příjmů poplatníků ze zaměstnání je předmětem zkoumání v rámci práce.  

V grafu 4.3 je uveden vývoj ukazatele podílu příspěvků na sociální zabezpečení 

(kategorie 2000 v klasifikaci OECD) na HDP v průběhu období let 1995 aţ 2012 (respektive 

2011 v případě Japonska) spolu s průměrem ukazatele za všechny členské země OECD.  

Graf 4.3  Vývoj ukazatele podílu příspěvků na sociální zabezpečení na HDP ve vybraných zemích OECD  

 Zdroj: OECD 2014 b, vlastní zpracování. 
 

Nejvyšší zatíţení příspěvky na sociální zabezpečení je zaznamenáno během daného 

období v České republice, coţ lze zřetelně vidět v grafu 4.3. V případě České republiky 

a Japonska (s výjimkou let 1995 a 1996) jsou hodnoty ukazatele vyšší neţ průměr OECD. 

Naopak podprůměrné hodnoty ukazatele lze pozorovat u všech ostatních zemí. 

Výrazně nejniţší zatíţení příspěvky na sociální zabezpečení je vykázáno v Chile. Ve srovnání 

s průběhem dříve zmíněných ukazatelů je vývoj ukazatele podílu příspěvků na sociální 

zabezpečení na HDP u analyzovaných zemí relativně stabilnější. 

Pro analyzované země je (s výjimkou České republiky) typická nízká hodnota ukazatele 

sloţené daňové kvóty. Kromě vybraného objemu daňových příjmů je však důleţité sledovat 

rovněţ jejich strukturu. 

V grafu 4.4 jsou zachyceny podíly jednotlivých daňových kategorií dle klasifikace 

OECD na celkových daňových výnosech vybraných zemí v roce 2011 spolu s průměrem 

OECD. 
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Graf 4.4  Struktura daňových výnosů vybraných zemí OECD  

 

 

 

 

 

  

Zdroj: OECD 2013 d, vlastní zpracování. 
 

V případě Mexika, Chile a Turecka, coţ jsou podle OECD (2014 b) země s výrazně 

niţší ţivotní úrovní vyjádřenou dle ukazatele HDP na obyvatele ve srovnání s ostatními 

analyzovanými zeměmi, lze sledovat výrazně vyšší podíl daní kategorie 5000 klasifikace 

OECD, která zahrnuje zejména nepřímé daně, viz graf 4.4. Nejvyššího podílu daní z důchodů, 

zisků a kapitálových výnosů na celkových daňových výnosech je dosaţeno ve Švýcarsku. 

Vysoký podíl dané daňové kategorie je zaznamenán dále v Chile, zde je tento podíl tvořen 

podle OECD (2013 e) zejména daněmi korporací, protoţe osobní důchodová daň se vůbec 

nevybírá v případě poplatníků s niţšími příjmy. Majetkovými daněmi, které představují další 

kategorii přímých daní, je zaujímán výrazně menší podíl ve všech analyzovaných zemích.  

Hlavní oblastí zájmu je zdaňování pracovních příjmů, proto budou podrobněji 

sledovány podíly osobní důchodové daně na celkových daňových výnosech a dále podíly 

příspěvků na sociální zabezpečení na celkových daňových výnosech v jednotlivých zemích. 

Hodnoty ukazatele podílu osobní důchodové daně na celkových daňových výnosech 

jednotlivých zemí v roce 2011 spolu s průměrem ukazatele za členské země OECD 

jsou zachyceny v grafu 4.5. Hodnoty tohoto ukazatele pro státy Mexiko a Chile nejsou 

ve statistikách OECD uváděny.   

Graf 4.5  Hodnoty ukazatele podílu osobní důchodové daně na celkových daňových výnosech ve vybraných 

zemích OECD  

  

 

Zdroj: OECD 2014 b, vlastní zpracování. 
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Jak je zřejmé dle grafu 4.5, nejvyšší podíl osobní důchodové daně na celkových 

daňových výnosech je zaznamenán v Irsku a Švýcarsku. Naopak v České republice lze sledovat 

nejniţší hodnotu ukazatele, konkrétně se jedná o 11,7 %. Hodnoty ukazatele vyšší neţ průměr 

členských zemí OECD lze pozorovat v případě Švýcarska a Irska, v ostatních zemích 

se hodnoty ukazatele pohybují výrazně pod průměrem OECD.  

V grafu 4.6 jsou zachyceny hodnoty ukazatele podílu příspěvků na sociální zabezpečení 

na celkových daňových výnosech ve vybraných zemích OECD v roce 2011 a dále průměr 

ukazatele za všechny země OECD.  

Graf 4.6  Hodnoty ukazatele podílu příspěvků na sociální zabezpečení na celkových daňových výnosech 

ve vybraných zemích OECD  

 

 

 

 

 

 

       Zdroj: OECD 2014 b, vlastní zpracování. 
 

Jak vyplývá z grafu 4.6, nejvyšší hodnota ukazatele podílu příspěvků na sociální 

zabezpečení na celkových daňových výnosech je zjištěna v České republice, jde přesně 

o 44,1 %. Hodnoty tohoto ukazatele se pohybují výrazně nad průměrem OECD v případě 

České republiky, Japonska a Turecka, u těchto zemí je také dosaţeno několikanásobně vyššího 

podílu příspěvků na sociální zabezpečení na celkových daňových výnosech neţ podílu osobní 

důchodové daně. V Chile je pak zaznamenán nejniţší podíl příspěvků na sociální zabezpečení 

na celkových daňových výnosech, coţ je patrné dle grafu 4.6. 

4.1.2 Komparace daňového zatížení na základě alternativních ukazatelů 

Daňové zatíţení v jednotlivých vybraných zemí OECD bylo komparováno pomocí 

standardních ukazatelů. S aplikací těchto ukazatelů jsou však spojené určité problémy, které 

spočívají například v tom, ţe daňové výnosy nemusí být v relaci s daňovým zatíţením, 

coţ vyplývá z implikace Lafferovy křivky. V další části práce proto bude pozornost zaměřena 

na alternativní způsoby měření daňového zatíţení, které se snaţí o potlačení nedostatků 

standardních metod. 
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World Tax Index (WTI) je multikriteriálním ukazatelem daňového zatíţení. V rámci 

konstrukce tohoto ukazatele se vychází jak z tvrdých dat týkajících se zdaňování, 

tak z měkkých dat získaných na základě dotazníkového šetření u daňových specialistů. 

V grafu 4.7 je uveden vývoj hodnot ukazatele World Tax Index v jednotlivých zemích 

od roku 2000 do roku 2012, přičemţ hodnoty ukazatele pro rok 2012 jsou odhadovány. V grafu 

4.7 je dále uvedena průměrná hodnota ukazatele WTI členských zemí OECD.  

Graf 4.7  Vývoj ukazatele World Tax Index ve vybraných zemích OECD 

 Zdroj: WTI 2014, vlastní zpracování. 

 

Jak je patrné dle grafu 4.7, nejvyšší celkové daňové zatíţení vyjádřené na základě 

ukazatele WTI je moţno pozorovat v Turecku, a to během všech sledovaných let. Hodnoty 

ukazatele WTI pro Turecko jsou výrazně vyšší, neţ je průměr členských zemí OECD, 

a to přesto, ţe hodnoty ukazatele sloţené daňové kvóty pro Turecko jsou výrazně 

pod průměrem OECD. Lze předpokládat, ţe takto výrazný rozdíl v zjištěném daňovém zatíţení 

můţe být zapříčiněn málo efektivním výběrem daní, špatným fungováním správy daní 

a soudního systému či rozšířením nelegálních ekonomických aktivit v Turecku. Nejniţší 

hodnoty ukazatele WTI v průměru za dané období jsou zaznamenány ve Švýcarsku, coţ můţe 

napovídat naopak o efektivním výběru daní ve Švýcarsku a úspěšném omezování daňových 

úniků.  

World Tax Index je sloţen z dílčích indexů a jedním z těchto indexů je Personal Income 

Tax (PIT). V případě tohoto ukazatele jsou zohledňovány nominální sazby osobní důchodové 

daně, daňové odpočty či slevy na dani.  

Vývoj hodnot dílčího ukazatele Personal Income Tax ve vybraných zemích OECD 

v letech 2000 aţ 2012 je zachycen v grafu 4.8. Hodnoty ukazatele pro rok 2012 jsou 

odhadovány. V grafu 4.8 je uveden rovněţ vývoj průměrné hodnoty ukazatele PIT za všechny 

země OECD.  
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Graf 4.8  Vývoj dílčího ukazatele Personal Income Tax ve vybraných zemích OECD 

 Zdroj: WTI 2014, vlastní zpracování. 

 

Nejvyšší hodnotu ukazatele PIT je moţno sledovat během let 2000 aţ 2012 

ve Švýcarsku a Japonsku, viz graf 4.8. Pouze u těchto zemí jsou hodnoty ukazatele PIT vyšší 

neţ průměr OECD. V případě Švýcarska bylo zjištěno v průměru nejvyšší zatíţení osobní 

důchodovou daní z daných zemí rovněţ na základě ukazatele podílu osobní důchodové daně 

na HDP. Velmi nízké hodnoty ukazatele PIT v porovnání s ostatními zeměmi lze pozorovat 

v Chile v průběhu všech sledovaných let.  

4.1.3 Shrnutí výsledků komparace daňového zatížení z makroekonomického hlediska  

Daňové zatíţení bylo ve vybraných zemích OECD srovnáváno z makroekonomického 

hlediska na základě vybraných standardních a alternativních ukazatelů.   

Nejprve bylo daňové zatíţení v jednotlivých zemích hodnoceno pomocí ukazatele 

sloţené daňové kvóty, neboť jde o ukazatel nejčastěji pouţívaný v mezinárodních srovnáních. 

Nejvyšší daňové zatíţení vyjádřené na základě ukazatele sloţené daňové kvóty je zjištěno 

v České republice a naopak nejniţší daňové zatíţení dle tohoto ukazatele je zaznamenáno 

v Mexiku.  

Hlavním předmětem zájmu v rámci práce je osobní důchodová daň, a proto bylo dále 

daňové zatíţení zkoumáno prostřednictvím ukazatele podílu osobní důchodové daně na HDP. 

V tomto případě však nelze hodnotit daňové zatíţení všech zemí, neboť pro země Mexiko 

a Chile nejsou hodnoty tohoto ukazatele v rámci statistik OECD zveřejňovány. Nejvyšší 

zatíţení osobní důchodovou z daných zemí je dosaţeno ve Švýcarsku a Irsku a u těchto zemí 

je zaznamenán rovněţ nejvyšší podíl této daně na celkových daňových výnosech. V případě 

České republiky jsou zjištěny nejniţší hodnoty podílu osobní důchodové daně jak na HDP, 

tak na celkových daňových výnosech.  

Příjmy ze zaměstnání jsou dále zatíţeny příspěvky na sociální zabezpečení. Výrazně 

nejvyšší zatíţení příspěvky na sociální zabezpečení je zjištěno v České republice, rovněţ jejich 
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podíl na celkových daňových příjmech je v případě České republiky nejvyšší. Naopak v Chile 

jsou vykázány nejniţší hodnoty obou sledovaných ukazatelů.  

Z důvodu určitých nedostatků standardních ukazatelů bylo daňové zatíţení jednotlivých 

zemí posuzováno rovněţ na základě alternativních ukazatelů. Nejvyšší celkové daňové zatíţení 

měřené ukazatelem World Tax Index je dosaţeno v  Turecku, přičemţ podle ukazatele sloţené 

daňové kvóty je daňové zatíţení v této zemi relativně nízké. Toto můţe naznačovat, 

ţe se v Turecku vyskytují problémy s výběrem daní a značným rozsahem stínové ekonomiky. 

Ve Švýcarsku je pak zaznamenáno daňové zatíţení nejniţší. 

Dle ukazatele Personal Income Tax, coţ je dílčí index ukazatele WTI, je zaznamenáno 

nejvyšší daňové zatíţení ve Švýcarsku a Japonsku, pouze u těchto dvou zemí je rovněţ 

dosaţeno hodnot ukazatele PIT vyšších neţ průměr zemí OECD. Výrazně nejniţší daňové 

zatíţení měřené ukazatelem PIT je zjištěno v Chile.  

Na základě provedené komparace z makroekonomického pohledu lze vyjádřit určité 

předpoklady o úrovni zatíţení osobní důchodovou daní v jednotlivých zemích. Tyto 

předpoklady budou dále ověřovány v rámci hodnocení daňového zatíţení 

z mikroekonomického pohledu, kde bude pozornost věnována zatíţení příjmů ze zaměstnání 

vybraných typů poplatníků.  

Dle výsledků komparace provedené prostřednictvím ukazatele podílu osobní 

důchodové daně na HDP lze vyslovit hypotézu o moţném nejvyšším zatíţení osobní 

důchodovou daní ve Švýcarsku a Irsku. Na základě ukazatele Personal Income Tax 

lze předpokládat, ţe nejvyšší daňové zatíţení bude zjištěno v Japonsku a Švýcarsku. Dle obou 

zmíněných ukazatelů lze nejvyšší zatíţení osobní důchodovou daní očekávat ve Švýcarsku. 

Naopak nejniţší zatíţení osobní důchodovou daní je moţno dle ukazatele podílu této daně 

na HDP předpokládat v České republice (hodnoty ukazatele pro Mexiko a Chile však nejsou 

k dispozici) a dle ukazatele PIT v Chile.  

V rámci diplomové práce je pozornost zaměřena na země s nízkým celkovým daňovým 

zatíţením vyjádřeným na základě ukazatele sloţené daňové kvóty. Nízké daňové zatíţení 

je výhodné pro poplatníky z toho důvodu, ţe jim zůstane k dispozici větší objem disponibilních 

prostředků, se kterými mohou nakládat dle svého uváţení. Nízký rozsah zdanění má pozitivní 

vliv kupříkladu na podniky, kterými můţe být více financí směřováno na potřebné inovace, 

rozšiřování výrobních kapacit či jejich modernizace. Nízkým daňovým zatíţením, a to zejména 

vysoko příjmových pracovníků, jsou podněcovány osoby k investicím do vzdělání a vůbec 

rozvoje celkového lidského kapitálu. 

Na druhé straně daně představují hlavní zdroj příjmů veřejných rozpočtů, a pokud 

je objem vybraných daňových výnosů nízký, pak jsou veřejné sluţby poskytovány 
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v odpovídajícím rozsahu. Na daňové zatíţení je nutno pohlíţet vţdy v kontextu toho, 

co zdaněný subjekt za zaplacené daně získá.  

V grafu 4.9 jsou zachyceny podíly vládních výdajů na HDP dle struktury u vybraných 

zemí OECD v roce 2011 (v případě Chile v roce 2009), pro země Mexiko a Chile nejsou 

informace o struktuře vládních výdajů dostupné.   

Graf 4.9  Podíl vládních výdajů na HDP ve vybraných zemích OECD  

 

  

Zdroj: OECD 2013 f, vlastní zpracování. 
 

Jak je patrné dle grafu 4.9, nejvyšší podíl vládních výdajů na HDP je zaznamenán 

v Irsku. Přestoţe je celkové daňové zatíţení této země podprůměrné, jedná se o jedinou 

z daných zemí, jejíţ podíl vládních výdajů na HDP je vyšší neţ průměr zemí OECD. 

Naopak v Mexiku a Chile koresponduje velmi nízké celkové daňové zatíţení s nízkými objemy 

prostředků vynakládanými vládními institucemi. Ve struktuře vládních výdajů převládají 

v jednotlivých zemích výdaje do sociální oblasti. V pořadí druhý nejvyšší podíl vládních 

výdajů v průměru představují výdaje do zdravotnictví.  

Hlavním zdrojem pro výplatu sociálních podpor jsou vybrané příspěvky na sociální 

zabezpečení. V grafu 4.10 jsou uvedeny částky sociálních výdajů připadající na jednoho 

obyvatele v USD vyjádřené na základě parity kupní síly a vyplácené z veřejných a soukromých 

zdrojů povinně v roce 2009.   

Graf 4.10  Sociální výdaje na jednoho obyvatele  

 

 

 

  

Zdroj: OECD 2014 b, vlastní zpracování. 
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Jak je moţno sledovat v grafu 4.10, v zemích s výrazně niţší ţivotní úrovní ve srovnání 

s ostatními analyzovanými zeměmi, a to konkrétně v Mexiku, Chile a Turecku, jsou 

poskytovány velmi nízké sociální podpory. V České republice, která má nejvyšší zatíţení 

příspěvky na sociální zabezpečení, je výše sociálních výdajů pod průměrem OECD. Nejvyšší 

sociální podpory jsou vypláceny ve Švýcarsku. Ve struktuře těchto plateb převládají starobní 

důchody a zdravotní výdaje.  

4.2 Komparace zatížení osobní důchodovou daní v jednotlivých zemích 

z mikroekonomického hlediska 

V rámci komparace zatíţení osobní důchodovou daní z mikroekonomického hlediska 

bude pozornost zaměřena na zatíţení příjmů ze zaměstnání vybraných typů poplatníků 

v jednotlivých zemích. Na základě legislativních úprav osobní důchodové daně ve vybraných 

zemích OECD bude zjišťováno efektivní zatíţení osobní důchodovou daní pro vybrané 

poplatníky. Pozornost bude zaměřena rovněţ na zatíţení příjmů poplatníků příspěvky 

na sociální zabezpečení. Získané výsledky pro jednotlivé země budou následně srovnávány 

na základě grafické analýzy. Proveden bude dále výpočet progresivity osobní důchodové daně.  

Ve výpočtech se bude vycházet z hodnot průměrné roční hrubé mzdy v jednotlivých 

zemích zveřejněných ve statistice OECD, viz OECD (2013 a), nejnovější dostupná data 

pro všechny analyzované země jsou za rok 2012, odhady průměrné mzdy za rok 2013 budou 

k dispozici ve statistice OECD aţ v květnu roku 2014. Daňové zatíţení bude vyčíslováno 

v intervalu od 50 % do 700 % průměrné hrubé mzdy s rozmezím 12,5 %, bude tak moţno 

hodnotit daňové zatíţení nízko příjmových i vysoko příjmových poplatníků.  

 V grafu 4.11 jsou uvedeny výše průměrné roční hrubé mzdy ve vybraných zemích 

OECD v roce 2012 přepočtené na USD a vyjádřené na základě parity kupní síly. 

Graf 4.11  Roční průměrná mzda ve vybraných zemích OECD  

 

 

 Zdroj: OECD 2013b, vlastní zpracování. 
 

Jak vyplývá z grafu 4.11, nejniţší průměrná mzda je zjištěna v Mexiku a naopak 
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neţ v České republice, přitom se jedná podle OECD (2014 b) o zemi s výrazně niţší ţivotní 

úrovní vyjádřenou na základě ukazatele HDP na obyvatele.  

Zatíţení osobní důchodovou daní bude zjišťováno pro tři zvolené typy poplatníků, kteří 

se nacházejí v rozdílných sociálních situacích. V rámci práce bude zkoumáno, zda jsou 

poplatníci v důsledku svého sociálního postavení určitým způsobem daňově zvýhodněni. 

Daňové zatíţení bude zjišťováno v případě: 

- poplatníka svobodného ve věku 35 let bez dětí (poplatník A, v grafech značen P A), 

- poplatníka ţenatého ve věku 35 let se dvěma vyţivovanými dětmi ve věku 16 let 

a 8 let a manţelkou bez vlastního příjmu, uplatněno bude společné zdanění 

manţelů, pokud je moţnost vyuţití společného zdanění manţelů zavedena 

v legislativní úpravě osobní důchodové daně daného státu (poplatník B, v grafech 

značen P B), 

- poplatníka svobodného ve věku 35 let s jedním dítětem ve věku 8 let (poplatník C, 

v grafech značen P C). 

4.2.1 Zatížení vybraných typů poplatníků osobní důchodovou daní v jednotlivých 

zemích 

V této části bude vyčísleno a graficky znázorněno zatíţení vybraných typů poplatníků 

osobní důchodovou daní a dále příspěvky na sociální zabezpečení, a to v jednotlivých 

stanovených zemích OECD.  

Výpočty budou provedeny na základě vzorců uvedených v teoretické části diplomové 

práce. Zatíţení poplatníků osobní důchodovou daní bude určeno na základě ukazatele efektivní 

sazby daně. Tento ukazatel je vyjádřen dle vzorce (2.2) jako podíl daňové povinnosti 

vyplývající z osobní důchodové daně a hrubých příjmů ze zaměstnání. Hodnota ukazatele 

průměrné osobní sazby daně je vyčíslena jako podíl osobní důchodové daně spolu 

se zaměstnaneckými příspěvky na sociální zabezpečení
5
 a hrubého příjmu ze zaměstnání 

dle vztahu (2.3). 

Příklad výpočtu daňové povinnosti a čisté mzdy
6
 jednotlivých typů poplatníků s příjmy 

ve výši průměrné národní hrubé mzdy ve vybraných zemích OECD je uveden v příloze č. 2.  

4.2.1.1 Zatížení vybraných typů poplatníků osobní důchodovou daní v Mexiku 

Výpočet zatíţení osobní důchodovou daní poplatníků je proveden na základě 

legislativní úpravy osobní důchodové daně v Mexiku uvedené v kapitole 3.1. Při výpočtech 
                                                           
5
 Pokud jsou sazby pojistného na sociální zabezpečení stanoveny v určitém rozmezí, je ve výpočtech uvaţována 

průměrná hodnota. 
6
 Při výpočtu čisté mzdy je vedle osobní důchodové daně uvaţováno i s dalšími daňovými platbami vztahujícími 

se na zaměstnanecké příjmy, pokud jsou v jednotlivých zemích zavedeny.   
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je pouţita roční průměrná hrubá mzda z roku 2012 ve výši 94 136 MXN. Ze základu daně 

upraveného o odpočty je vyčíslena hodnota osobní důchodové daně aplikací klouzavě 

progresivní sazby daně. Poplatníkům s nízkými příjmy je dále umoţněno sníţit vypočtenou daň 

o slevu na dani stanovenou podle velikosti příjmu.  

V grafu 4.12 je uveden vývoj efektivní sazby osobní důchodové daně a v grafu 4.13 

průměrné osobní sazby daně v Mexiku, a to ve stanoveném intervalu násobků průměrné mzdy.  

Graf 4.12  Ukazatel ETR pro Mexiko                                 Graf  4.13  Ukazatel PATR pro Mexiko  

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                    

     

Zatíţení osobní důchodovou daní je stejné u všech tří typů poplatníků, coţ je zřejmé 

dle grafu 4.12, pro názornost je vývoj ukazatele pro poplatníka A vyjádřen čarou se značkou 

čtverce a pro poplatníka C čarou přerušovanou. V legislativní úpravě osobní důchodové daně 

v Mexiku totiţ není ustanovena ţádná daňová úleva zohledňující sociální postavení poplatníka. 

Pro poplatníky s příjmy do výše 62,5 % průměrné mzdy je daňové zatíţení nulové, 

a to zejména v důsledku moţnosti uplatnění slevy na dani.  

Jak je patrné dle grafu 4.13, s rostoucí úrovní příjmů poplatníků dochází k růstu zatíţení 

osobní důchodovou daní a zaměstnaneckými příspěvky na sociální zabezpečení, stejně 

jak tomu bylo v případě zatíţení pouze osobní důchodovou daní, viz graf 4.12. Zatíţení osobní 

důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení hrazenými zaměstnanci není výrazně 

vyšší ve srovnání se zatíţením pouze osobní důchodovou daní, coţ je dáno velmi nízkými 

sazbami pojistného hrazeného zaměstnanci.  

4.2.1.2 Zatížení vybraných typů poplatníků osobní důchodovou daní v Chile 

Daňové zatíţení poplatníků v Chile je stanoveno na základě legislativního rámce osobní 

důchodové daně popsaného v kapitole 3.2. Ve výpočtech se vychází z průměrné roční hrubé 

mzdy z roku 2012 ve výši 6 218 640 CLP. Základ daně je sníţen o zaplacené příspěvky 

na sociální zabezpečení, ţádné další odpočty ani slevy na dani nejsou poskytovány. Sazba 

osobní důchodové daně je v Chile klouzavě progresivní.  
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Zdroj: vlastní zpracování. 
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V grafu 4.14 je znázorněn průběh efektivní sazby osobní důchodové daně v Chile 

a v grafu 4.15 je zachycen průběh průměrné osobní sazby daně. 

Graf 4.14  Ukazatel ETR pro Chile                                    Graf 4.15  Ukazatel PATR pro Chile  

Zdroj: vlastní zpracování.                                                  Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Jak je moţno sledovat v grafu 4.14, daňové zatíţení je v případě všech tří typů 

poplatníků totoţné tzn., ţe sociální situace poplatníků v Chile není ţádným způsobem 

zohledněna v rámci výpočtu výše osobní důchodové daně, coţ je stejné jak v Mexiku. Příjmy 

poplatníků do výše 125 % průměrné mzdy nejsou vůbec zdaňovány, mezní sazba osobní 

důchodové daně pro tuto úroveň příjmů je 0 %. Další vývoj křivky efektivní sazby daně 

je téměř lineární, daňové zatíţení poplatníků se s rostoucí výší příjmů navyšuje.  

Jak vyplývá z grafu 4.15, zatíţení příjmů poplatníků je nejprve konstantní, následně 

je moţno sledovat rostoucí tendenci ukazatele. V případě příjmů vyšších neţ 312,5 % 

je zaznamenáno niţší zatíţení v důsledku stanovené maximální úrovně příjmů, ze které 

jsou odváděny příspěvky na sociální zabezpečení. Za pozornost stojí fakt, ţe zatíţení osobní 

důchodovou daní spolu s příspěvky na sociální zabezpečení je vyšší u poplatníků s niţšími 

příjmy neţ u poplatníků s příjmy velmi vysokými. 

4.2.1.3 Zatížení vybraných typů poplatníků osobní důchodovou daní v Turecku 

Výpočet zatíţení osobní důchodovou daní pro vybrané typy poplatníků v Turecku 

je proveden dle legislativní úpravy osobní důchodové daně uvedené v kapitole 3.3. V rámci 

výpočtů je pracováno s průměrnou hrubou roční mzdou z roku 2012 ve výši 27 547 TL. 

Od základu daně je odečtena hodnota příspěvků na sociální zabezpečení hrazených 

zaměstnanci. Sazba osobní důchodové daně je v Turecku klouzavě progresivní. Stanovená daň 

je dále sníţena o slevu na dani vyčíslenou na základě minimální mzdy. Zatíţení daní ze smluv 

není v daných výpočtech zahrnuto. 

Průběh efektivní sazby osobní důchodové daně v Turecku je uveden v grafu 4.16 

a v grafu 4.17 je zachycen vývoj průměrné osobní sazby daně v Turecku ve stanoveném 

intervalu násobků průměrné mzdy.  
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Graf 4.16  Ukazatel ETR pro Turecko                                Graf 4.17  Ukazatel PATR pro Turecko  

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                 Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Při pohledu na graf 4.16 je zřejmé, ţe zatíţení osobní důchodovou daní v Turecku 

se u jednotlivých typů poplatníků výrazně neliší. Statut poplatníků je zohledněn pouze v rámci 

výpočtu slevy na dani z minimální mzdy, kdy je minimální ţivotní příspěvek navyšován 

o určitý počet procentních bodů za manţelku bez příjmu a kaţdé dítě. Čím vyšší jsou dosaţené 

příjmy poplatníků, tím vyšší je rovněţ jejich daňové zatíţení. Nejvýznamnější míru růstu 

daňového zatíţení lze sledovat v případě poplatníků s nejniţšími příjmy, coţ je patrné z větší 

strmosti křivek.  

Jak je moţno vidět v grafu 4.17, průběh ukazatele průměrné osobní sazby daně 

je kolísavý. V případě poplatníků s příjmy ve výši 700 % průměrné mzdy se získané hodnoty 

obou sledovaných ukazatelů významně neliší, coţ hovoří o nízkém zatíţení zaměstnaneckými 

příspěvky na sociální zabezpečení vysoko příjmových pracovníků. V Turecku jsou totiţ 

zavedeny stropy na všechny platby sociálního zabezpečení.  

4.2.1.4 Zatížení vybraných typů poplatníků osobní důchodovou daní ve Švýcarsku 

Daňové zatíţení vybraných typů poplatníků ve Švýcarsku je vyčísleno na základě 

legislativní úpravy osobní důchodové daně uvedené v kapitole 3.4. V rámci výpočtů 

je uvaţováno s průměrnou hrubou roční mzdou z roku 2012 ve výši 86 920 CHF. Výše hrubé 

mzdy je sníţena o zaplacené příspěvky na sociální zabezpečení a případně o odpočet na děti, 

a to na federální i kantonální úrovni. Klouzavě progresivní sazba osobní důchodové 

je stanovena v různé výši pro vymezené skupiny poplatníků a liší se rovněţ dle úrovně zdanění. 

Osobní důchodová daň na úrovni municipalit je dána násobkem kantonální daně. Zatíţení 

církevní daní není v daných výpočtech zahrnuto. 

V grafu 4.18 je prezentován vývoj efektivní sazby osobní důchodové daně a v grafu 

4.19 je znázorněn vývoj průměrné osobní sazby daně ve Švýcarsku. 
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Graf 4.18  Ukazatel ETR pro Švýcarsko                            Graf 4.19  Ukazatel PATR pro Švýcarsko  

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                  Zdroj: vlastní zpracování. 
 

Jak je patrné dle grafu 4.18, trend vývoje efektivní sazby osobní důchodové daně 

je v případě všech tří poplatníků stejný. Nejvyšší daňové zatíţení lze sledovat u svobodného 

bezdětného poplatníka A, kterému legislativa neposkytuje ţádný standardní odpočet. V případě 

poplatníka B je zjištěno ve srovnání s  poplatníkem C nepatrně niţší zatíţení osobní 

důchodovou daní, které je dáno moţností uplatnění odpočtu na obě vyţivované děti.  

Jak je moţno sledovat dle grafu 4.19, v případě křivky zachycující průběh ukazatele 

průměrné osobní sazby daně lze sledovat rostoucí trend stejně jako v případě křivky efektivní 

sazby daně. Stropy pro sociální zabezpečení jsou totiţ zavedeny pouze u pojištění 

v nezaměstnanosti.  

4.2.1.5 Zatížení vybraných typů poplatníků osobní důchodovou daní v Irsku 

Zatíţení osobní důchodovou daní v Irsku pro vybrané typy poplatníků je stanoveno 

na základě legislativní úpravy této daně uvedené v kapitole 3.5. Při výpočtech je vyuţita 

průměrná hrubá roční mzda v Irsku z roku 2012 ve výši 32 326 EUR. Sazba osobní důchodové 

daně je v Irsku klouzavě progresivní. V případě poplatníka s manţelkou bez příjmu 

je uvaţováno se společným zdaněním manţelů. Příjem poplatníka je rozdělen na dvě stejné 

části, aplikací sazby daně je pro danou část zjištěna výše daně, která je následně vynásobena 

dvěma. Daňová povinnost je sníţena o slevu na poplatníka a v případě společného zdanění 

manţelů rovněţ o slevu na péči o děti.  

Průběh efektivní sazby osobní důchodové daně v Irsku je uveden v grafu 4.20 a průběh 

průměrné osobní sazby daně ve stanoveném intervalu násobků průměrné mzdy je zachycen 

v grafu 4.21.  
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Graf 4.20  Ukazatel ETR pro Irsko                                    Graf 4.21  Ukazatel PATR pro Irsko  

Zdroj: vlastní zpracování.                                                  Zdroj: vlastní zpracování. 
 

Výrazně nejniţší zatíţení osobní důchodovou daní lze sledovat u poplatníka B, který 

vyuţívá společné zdanění manţelů, viz graf 4.20. Takto nízké daňové zatíţení je dáno 

výhodnějším způsobem výpočtu daně, slevou na poplatníka ve dvojnásobné výši a slevou 

na péči o děti, kterou lze uplatnit pouze v případě společného zdanění manţelů. Irským 

daňovým systémem jsou tedy značně podporovány rodiny s dětmi. U poplatníků A a C 

s příjmy do výše 100 % průměrné mzdy lze sledovat stejné daňové zatíţení, následně 

je zjištěno v důsledku odlišné hranice daňových pásem nepatrně vyšší daňové zatíţení 

u poplatníka A.   

Jak je vyplývá z grafu 4.21, zatíţení osobní důchodovou daní a zaměstnaneckými 

příspěvky na sociální zabezpečení se navyšuje s rostoucí úrovní příjmů. Dle grafu 4.21 

je moţno pozorovat, ţe zatíţení poplatníků s příjmy ve výši 50 % průměrné mzdy je velmi 

nízké, coţ je dáno skutečností, ţe z takto nízkého příjmu se vůbec neodvádí pojistné 

na důchodové a sociální pojištění, hradí se pouze univerzální sociální poplatek.  

4.2.1.6 Zatížení vybraných typů poplatníků osobní důchodovou daní v Japonsku 

Daňové zatíţení vybraných typů poplatníků v Japonsku je vyčísleno na základě 

legislativní úpravy osobní důchodové daně uvedené v kapitole 3.6. Při výpočtech je pouţita 

průměrná roční hrubá mzda v Japonsku z roku 2012 ve výši 4 788 323 JPY. Od základu daně 

je odečtena hodnota příspěvků na sociální zabezpečení placených zaměstnanci, odpočty 

na poplatníka, případně manţelku a děti. Sazba osobní důchodové daně na národní úrovni 

je v Japonsku klouzavě progresivní. Na úrovni municipalit je osobní důchodová daň stanovena 

jednotnou sazbou i pevnou částkou. Zatíţení obnovovací daní není v daných výpočtech 

uvaţováno.  

V grafu 4.22 je znázorněn vývoj efektivní sazby osobní důchodové daně a v grafu 4.23 

je zachycen vývoj průměrné osobní sazby daně v Japonsku v daném intervalu násobků 

průměrné mzdy. 
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Graf 4.22  Ukazatel ETR pro Japonsko                               Graf 4.23  Ukazatel PATR pro Japonsko  

Zdroj: vlastní zpracování.                                                   Zdroj: vlastní zpracování. 
 

Jak je patrné dle grafu 4.22, zatíţení osobní důchodovou daní poplatníků se postupně 

navyšuje při vyšších příjmech. Nejniţší daňové zatíţení lze sledovat u poplatníka B, 

toto je dáno moţností uplatnění odpočtu na manţelku a jedno dítě ve věku 16 let. Odpočet 

na děti je totiţ v Japonsku poskytován pouze pro vyţivované děti starší 15 let. Daňové zatíţení 

poplatníků A a C je totoţné, neboť v případě poplatníka C nelze uplatnit odpočet z důvodu 

nízkého věku dítěte.  

V případě ukazatele průměrné osobní sazby daně je zaznamenán rostoucí trend, 

coţ lze pozorovat v grafu 4.23. Pro příjmy poplatníků do výše 150 % průměrné mzdy 

lze sledovat vysokou strmost křivek, z čehoţ lze usuzovat, ţe jsou dosaţena vysoká tempa 

růstu zatíţení osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení.  

4.2.1.7 Zatížení vybraných typů poplatníků osobní důchodovou daní v České republice 

Výpočet zatíţení osobní důchodovou daní pro vybrané typy poplatníků v České 

republice je proveden na základě legislativní úpravy osobní důchodové daně popsané 

v kapitole 3.7. Ve výpočtech je pouţita průměrná roční hrubá mzda v České republice z roku 

2012 ve výši 300 421 Kč. Základ daně je navýšen o příspěvky na sociální zabezpečení placené 

zaměstnavateli. Sazba osobní důchodové daně je v České republice lineární, v případě příjmů 

přesahujících stanovenou hranici je dále hrazeno solidární zvýšení daně. Od vypočtené daně 

je odečtena sleva na poplatníka, případně lze uplatnit rovněţ slevu na manţelku a daňové 

zvýhodnění na vyţivované děti.   

Vývoj efektivní sazby osobní důchodové daně v České republice je zachycen 

v grafu 4.24 a v grafu 4.25 je uveden vývoj průměrné osobní sazby daně
7
 v daném intervalu 

příjmů. 

 

 

                                                           
7
 V rámci výpočtu průměrné osobní sazby daně není uvaţováno s účastí poplatníků na důchodovém spoření. 

0

10

20

30

40

50

5
0

1
0

0

1
5

0

2
0

0

2
5

0

3
0

0

3
5

0

4
0

0

4
5

0

5
0

0

5
5

0

6
0

0

6
5

0

7
0

0

U
k

az
at

el
 E

T
R

 v
 %

 

% průměrné mzdy 

PA

PB

PC

0

10

20

30

40

50

5
0

1
0

0

1
5

0

2
0

0

2
5

0

3
0

0

3
5

0

4
0

0

4
5

0

5
0

0

5
5

0

6
0

0

6
5

0

7
0

0

U
k

az
at

el
 P

A
T

R
 v

 %
 

% průměrné mzdy 

PA

PB

PC



55 
 

Graf 4.24  Ukazatel ETR pro ČR                  Graf 4.25  Ukazatel PATR pro ČR  

Zdroj: vlastní zpracování.                                                  Zdroj: vlastní zpracování. 
 

Jak je zřejmé dle grafu 4.24, nejniţší zatíţení osobní důchodovou daní je zjištěno 

u poplatníka B, který má moţnost vyuţít vedle slevy na poplatníka rovněţ slevu na manţelku 

a daňové zvýhodnění na obě děti. Nejvýznamnější dopad daňových úlev na sníţení daňového 

zatíţení je patrný u poplatníků s niţšími příjmy. Dle grafu 4.24 lze sledovat záporné hodnoty 

efektivní sazby daně u poplatníka C s příjmy do výše 62,5 % průměrné mzdy a u poplatníka B 

s příjmy do výše 125 % průměrné mzdy, toto je dáno moţností vzniku daňového bonusu 

uplatněním daňového zvýhodnění na děti.  

V případě ukazatele průměrné osobní sazby daně lze sledovat nejprve rostoucí trend, 

následně je vývoj hodnot ukazatele téměř konstantní, viz graf 4.25.  

4.2.2 Komparace zatížení osobní důchodovou daní vybraných typů poplatníků 

v jednotlivých zemích 

V předchozí části diplomové práce bylo postupně pro jednotlivé země vyčísleno 

a hodnoceno zatíţení osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení 

definovaných typů poplatníků. Nyní bude provedena komparace z mezinárodního hlediska.  

Nejprve bude zatíţení osobní důchodovou daní porovnáváno na základě ukazatele 

efektivní sazby daně, viz vzorec (2.2). Následně bude pozornost zaměřena na srovnání 

dle ukazatele průměrné osobní sazby daně. Hodnotu tohoto ukazatele lze určit pomocí 

vzorce (2.3). Důleţitý je rovněţ pohled na celkové zatíţení práce zahrnující rovněţ příspěvky 

na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavateli, které je určováno prostřednictvím ukazatele 

průměrné míry daňového zatíţení práce dle vzorce (2.4).  

Daňové zatíţení bude nejprve srovnáváno prostřednictvím ukazatele efektivní sazby 

osobní důchodové daně, a to u svobodného bezdětného poplatníka A, viz graf 4.26.  
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Graf 4.26  Efektivní sazba osobní důchodové daně v případě poplatníka A ve vybraných zemích OECD  

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                   

 

Jak je patrné dle grafu 4.26, nejvyšší zatíţení osobní důchodovou daní poplatníka A je 

v průměru zaznamenáno v Irsku a Japonsku. V pořadí třetí nejvyšší zatíţení osobní 

důchodovou daní je vykázáno v průměru ve Švýcarsku. Naopak nejniţší zatíţení osobní 

důchodovou daní poplatníka A je moţno pozorovat v Chile, kde je toto zatíţení v porovnání 

s ostatními analyzovanými zeměmi markantně niţší.  

V grafu 4.27 je uveden vývoj efektivní sazby osobní důchodové daně ve vybraných 

zemích OECD pro ţenatého poplatníka B s manţelkou bez vlastního příjmu a dvěma dětmi. 

Graf 4.27  Efektivní sazba osobní důchodové daně v případě poplatníka B ve vybraných zemích OECD  

     

Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
 

Jak je zřejmé dle grafu 4.27, v celém zkoumaném intervalu příjmů je nejvíce zatíţen 

osobní důchodovou daní poplatník B v Japonsku. Záporné hodnoty ukazatele efektivní sazby 

daně lze sledovat u poplatníka B v případě České republiky, toto je způsobeno moţností vzniku 

daňového bonusu uplatněním daňového zvýhodnění na vyţivované děti. V průměru nejniţší 

daňové zatíţení je vykázáno v Chile.  

Průběh ukazatele efektivní sazby osobní důchodové daně ve vybraných zemích OECD 

pro svobodného poplatníka C s jedním dítětem je zachycen v grafu 4.28.  
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Graf 4.28  Efektivní sazba osobní důchodové daně v případě poplatníka C ve vybraných zemích OECD  

Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
 

Jak je moţno sledovat dle grafu 4.28, nejvyšší zatíţení osobní důchodovou daní 

poplatníka C je zaznamenáno v Irsku a Japonsku. Naopak nejniţší daňové zatíţení toho 

poplatníka je v průměru zjištěno v Chile stejně jako v případě poplatníka A a poplatníka B, 

coţ odpovídá hypotéze o nejniţším zatíţení osobní důchodovou daní stanovené na základě 

komparace z makroekonomického hlediska dle ukazatele Personal Income Tax.  

Vzhledem k tomu, ţe příjmy ze zaměstnání poplatníka jsou podrobeny taktéţ 

příspěvkům na sociální zabezpečení, bude pozornost dále zaměřena na srovnání zatíţení 

vybraných typů poplatníků na základě ukazatele průměrné osobní sazby daně.  

V grafu 4.29 je uveden vývoj ukazatele průměrné osobní sazby daně pro svobodného 

bezdětného poplatníka A v testovaných zemích OECD. 

Graf 4.29  Průměrná osobní sazba daně v případě poplatníka A ve vybraných zemích OECD  

Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
 

V případě poplatníka A s příjmy do 137,5 % průměrné mzdy lze sledovat nejvyšší 

zatíţení osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení v Japonsku, 

pro poplatníky s  příjmy přesahujícími tuto úroveň je zjištěno nejvyšší zatíţení v Irsku, 

viz graf 4.29. Z opačného pohledu nejméně je poplatník A v průměru zatíţen v Mexiku 

a Chile.  

Vývoj ukazatele průměrné osobní sazby daně pro ţenatého poplatníka B s manţelkou 

bez vlastního příjmu a dvěma dětmi je prezentován v grafu 4.30. 
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Graf 4.30  Průměrná osobní sazba daně v případě poplatníka B ve vybraných zemích OECD  

Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
  

Jak je moţno sledovat v grafu 4.30, nejvyšší zatíţení osobní důchodovou daní 

a příspěvky na sociální zabezpečení hrazenými zaměstnanci je dosaţeno v průměru 

v Japonsku. Vysoké zatíţení je dále zjištěno ve Švýcarsku a pro vysoko příjmové poplatníky 

rovněţ v Irsku. Naopak nejméně je zatíţen poplatník B v průměru v Mexiku a Chile.  

V grafu 4.31 je znázorněn vývoj ukazatele průměrné osobní sazby daně pro svobodného 

poplatníka C s jedním dítětem v jednotlivých analyzovaných zemích OECD. 

Graf 4.31  Průměrná osobní sazba daně v případě poplatníka C ve vybraných zemích OECD  

Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
 

Jak je patrné dle grafu 4.31, v případě poplatníka C s příjmy do výše 150 % průměrné 

mzdy je nejvýraznější zatíţení osobní důchodovou daní a zaměstnaneckými příspěvky 

na sociální zabezpečení vykázáno v Japonsku, poplatníci s příjmy vyššími neţ je tato hranice, 

jsou nejvýznamněji zatíţení v Irsku. Naopak nejniţší zatíţení poplatníka C lze v průměru 

sledovat v Chile a Mexiku.  

Vedle celkové odvodové povinnosti, která vzniká poplatníkovi ze zaměstnaneckých 

příjmů, je důleţitý rovněţ pohled na úplné zatíţení práce zahrnující navíc příspěvky na sociální 

zabezpečení hrazené zaměstnavateli. Rozdělení platby příspěvků na sociální zabezpečení 

na dvě části, jednu hrazenou zaměstnancem a druhou zaměstnavatelem, totiţ nemá v podstatně 

ţádné významné ekonomické důsledky. Celkové zatíţení práce je stanovováno pomocí 

ukazatele průměrné míry daňového zatíţení práce.  
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V grafu 4.32 je zachycen vývoj ukazatele průměrné míry daňového zatíţení práce 

pro svobodného bezdětného poplatníka A.  

Graf 4.32  Průměrná míra daňového zatíţení práce v případě poplatníka A ve vybraných zemích OECD  

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
 

Nejvyšší celkové zatíţení práce poplatníka A je moţno sledovat do výše příjmů 525 % 

průměrné mzdy v České republice, vlivem stanoveného stropu na sociální pojištění však 

dochází postupně k poklesu celkového zatíţení práce v České republice, viz graf 4.32. 

V případě poplatníků s příjmy přesahujícími zmíněnou úroveň je zjištěno nejvyšší zatíţení 

v Irsku. Naopak v Chile jsou poplatníci v průměru zatíţeni nejméně.  

Průběh ukazatele průměrné míry daňového zatíţení práce pro ţenatého poplatníka B 

s manţelkou bez vlastního příjmu a dvěma dětmi je uveden v grafu 4.33. 

Graf 4.33  Průměrná míra daňového zatíţení práce v případě poplatníka B ve vybraných zemích OECD  

  Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
 

Dle grafu 4.33 je patrná v průměru nejvyšší průměrná míra daňového zatíţení práce 

poplatníka B v České republice. U poplatníků s příjmy do 87,5 % průměrné mzdy je moţno 

sledovat nejniţší zatíţení v Irsku. Následně je nejniţší zatíţení práce zaznamenáno v Chile.  

V grafu 4.34 je zachycen vývoj ukazatele průměrné míry daňového zatíţení práce 

pro svobodného poplatníka C s jedním dítětem. 
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Graf 4.34  Průměrná míra daňového zatíţení práce v případě poplatníka C ve vybraných zemích OECD  

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
 

Jak je zřejmé dle grafu 4.34, poplatník C je v průměru nejvíce zatíţen osobní 

důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení v České republice. V důsledku 

stanovených stropů na sociální zabezpečení lze sledovat postupně degresivní průběh křivek 

v České republice, Turecku, Mexiku a Chile. V absolutním vyjádření sice vysoko příjmoví 

pracovníci odvedou ze svých mezd celkem více, avšak v relativním vyjádření jsou poplatníci 

s niţšími příjmy zatíţeni výrazněji, coţ se můţe jevit jako nespravedlivé. Celkové zatíţení 

práce poplatníka C je v Chile v porovnání s ostatními sledovanými zeměmi markantně niţší. 

V případě zaměření na zatíţení pouze příspěvky na sociální zabezpečení hrazenými 

zaměstnanci a zaměstnavateli je nejvyšší zatíţení dosaţeno v České republice, coţ je v souladu 

s výsledkem provedené komparace z makroekonomického pohledu.    

4.2.3 Progresivita osobní důchodové daně ve vybraných zemích OECD 

Osobní důchodová daň je daní, jejíţ konstrukce umoţňuje zahrnutí progrese, 

neboť je stanovována jako určité procento důchodu. Progresí je vyjadřováno rozdílné daňové 

zatíţení poplatníků v závislosti na velikosti jejich důchodu. Prostřednictvím daňové 

progresivity je rovněţ naplňována redistribuční funkce daní.  

V rámci studia legislativních úprav osobní důchodové daně ve vybraných zemích 

OECD bylo zjištěno, ţe je v jednotlivých zemích uplatňována v rámci zdaňování důchodů 

klouzavá progrese. Výjimku představuje České republika, kde je zavedena lineární sazba daně, 

avšak na příjmy přesahující stanovenou úroveň je aplikováno solidární zvýšení daně.  

V následující části diplomové práce bude na základě ukazatelů daňové progresivity 

ověřováno, zda je charakter osobní důchodové daně v jednotlivých zemích skutečně 

progresivní.  

Pozornost bude blíţe zaměřena na ukazatel progresivity průměrné sazby, 

prostřednictvím kterého bude sledován poměr změny průměrné sazby daně ke změně důchodu. 

Hodnoty ukazatele jsou vyčísleny dle vzorce (2.5) definovaného v teoretické části práce. 

Získané výsledky jsou následně graficky znázorněny a okomentovány.  
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Výpočet hodnoty ukazatele progresivity daňové povinnosti, kterým je vyjadřována 

elasticita daňové povinnosti vzhledem k příjmu před zdaněním, je dán vzorcem (2.6). Hodnoty 

ukazatele progresivity příjmu po zdanění jsou určeny dle vzorce (2.7). Tímto ukazatelem 

je zjišťována elasticita příjmu po zdanění vzhledem k příjmu před zdaněním. Výsledky těchto 

dvou ukazatelů pro jednotlivé země jsou prezentovány graficky, viz přílohy č. 3 a č. 4.   

4.2.3.1 Stanovení progresivity průměrné sazby v jednotlivých zemích 

Na základě ukazatele progresivity průměrné sazby bude hodnocena progresivita osobní 

důchodové daně pro vybrané typy poplatníků v jednotlivých analyzovaných zemích. 

V grafu 4.35 je zachycen vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby v Mexiku, 

a to pro dané změny příjmů. 

Graf 4.35  Vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby pro Mexiko 

  Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Jak je patrné dle grafu 4.35, hodnoty ukazatele progresivity průměrné sazby jsou vyšší 

neţ nula v případě příjmů přesahujících 62,5 % průměrné mzdy, je proto moţno povaţovat 

osobní důchodovou dan v tomto intervalu za progresivní. Nejvýraznější skok v progresivitě 

je zapříčiněn zejména nemoţností uplatnění slevy na poplatníka v důsledku překročení 

stanovené výše příjmu, při které je sleva poskytována.  

Vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby v Chile je zachycen v grafu 4.36. 

 Graf 4.36  Vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby pro Chile 

  Zdroj: vlastní zpracování. 
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Dopad osobní důchodové daně v Chile na poplatníky, kteří jsou touto daní zatíţeni, 

je progresivní. Dle grafu 4.36 je moţno sledovat specifický vývoj ukazatele v podobě 

skokových navýšení progresivity průměrné sazby, který je zapříčiněn výrazně rostoucími 

mezními daňovými sazbami.  

V grafu 4.37 je uveden vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby 

v Turecku pro dané změny příjmů. 

Graf 4.37  Vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby pro Turecko 

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                   

 

Charakter osobní důchodové daně v Turecku lze označit v celém sledovaném intervalu 

za progresivní, viz graf 4.37. Křivky zachycující vývoj ukazatele se vyvíjejí obdobným 

způsobem a postupně téměř splývají.  

Průběh ukazatele progresivity průměrné sazby ve Švýcarsku je uveden v grafu 4.38.  

Graf 4.38  Vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby pro Švýcarsko 

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                   

 

Jak vyplývá z grafu 4.38, osobní důchodová daň je ve Švýcarsku progresivní. Obdobný 

vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby lze sledovat u poplatníků B a C, s tím 

ţe v případě poplatníka C dochází k určitému předstihu. V případě vyšších úrovní příjmů 

dochází postupně k poklesu hodnot ukazatele progresivity průměrné sazby u všech tří 

zkoumaných typů poplatníků.  

V grafu 4.39 je zachycen vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby v Irsku. 
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Graf  4.39  Vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby pro Irsko 

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                   

 

Poplatník B v Irsku s niţšími příjmy není vůbec zatíţen osobní důchodovou daní, 

v ostatních případech je dopad osobní důchodové daně progresivní, viz graf 4.39. Výrazné 

nárůsty hodnot ukazatele jsou zapříčiněny zejména zdaněním příjmů přesahujících stanovenou 

hranici prvního daňového pásma vyšší mezní daňovou sazbou.   

V grafu 4.40 je zachycen vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby v Japonsku.  

Graf 4.40  Vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby pro Japonsko 

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                   

 

Dle grafu 4.40 lze dopad osobní důchodové daně v Japonsku povaţovat za progresivní. 

Vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby je u všech zkoumaných poplatníků značně 

kolísavý, postupně však dochází k poklesu hodnot ukazatele.  

V grafu 4.41 je uveden vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby v České republice, 

a to pro stanovené změny příjmů. 

Graf 4.41  Vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby pro Českou republiku 

  Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
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Vzhledem ke konstrukci ukazatele jsou výsledné hodnoty vyšší neţ nula v celém 

sledovaném intervalu, i kdyţ poplatníkům v České republice nevzniká daňová povinnost, 

ale naopak mají nárok na daňový bonus. V případě poplatníků, na které se vztahuje povinnost 

platby osobní důchodové daně, je dopad této daně progresivní. Nepatrný výkyv ve vývoji 

ukazatele v případě příjmů ve výši 425 % průměrné mzdy je dán solidárním zvýšením daně, 

viz graf 4.41. 

4.2.3.2 Komparace progresivity průměrné sazby v jednotlivých zemích 

Po vyčíslení hodnot ukazatele progresivity průměrné sazby v jednotlivých zemích bude 

následovat komparace z mezinárodního hlediska.   

V grafu 4.42 je uveden průběh ukazatele progresivity průměrné sazby v jednotlivých 

zemích v případě svobodného bezdětného poplatníka A. 

Graf 4.42  Progresivita průměrné sazby v případě poplatníka A ve vybraných zemích OECD 

  Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
 

Při pohledu na graf 4.42 je patrné, ţe hodnoty ukazatele progresivity průměrné sazby 

se postupně v případě vyšších úrovní příjmů poplatníků v jednotlivých zemích sniţují 

s výjimkou Chile, kde jsou však dosaţené hodnoty ukazatele velmi nízké. Skoky v průběhu 

ukazatele progresivity průměrné sazby jsou zapříčiněny zavedenými daňovými pásmy 

a existencí daňových odpočtů a slev na dani. Dopad osobní důchodové daně na poplatníky 

je progresivní s výjimkou situací, kdy poplatníci nejsou osobní důchodovou daní vůbec 

zatíţeni.  

V grafu 4.43 je uveden vývoj ukazatele progresivity průměrné sazby v jednotlivých 

zemích v případě ţenatého poplatníka B s manţelkou bez vlastního příjmu a dvěma dětmi. 
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Graf 4.43  Progresivita průměrné sazby v případě poplatníka B ve vybraných zemích OECD 

  Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
 

Pracovní příjmy poplatníka B v Mexiku, Chile, Irsku a České republice do určité výše 

nejsou vůbec podrobeny osobní důchodové dani. V ostatních případech je moţno povaţovat 

charakter osobní důchodové daně za progresivní, viz graf 4.43.  

Průběh ukazatele progresivity průměrné sazby v jednotlivých zemích v případě 

svobodného poplatníka C s jedním dítětem je uveden v grafu 4.44.  

Graf 4.44  Progresivita průměrné sazby v případě poplatníka C ve vybraných zemích OECD 

 Zdroj: vlastní zpracování.                                                   
 

Jak je zřejmé dle grafu 4.44, v průměru je nejvyšší progresivita osobní důchodové daně 

v případě poplatníka C zjištěna v Irsku. Toto je stejné jak v případě analyzovaného poplatníka 

A i poplatníka B. V Turecku je pak progresivita daně jen nepatrně niţší. V těchto zemích 

s růstem výše příjmů roste významně míra jejich zdanění. Lze proto předpokládat, ţe v daných 

zemích dochází ve větší míře k redistribuci důchodů. Nejniţší progresivita osobní důchodové 

daně je naopak v průměru zaznamenána v Chile, a to u všech tří typů poplatníků.  

4.2.4 Shrnutí výsledků komparace zatížení osobní důchodovou daní 

z mikroekonomického hlediska 

V rámci komparace zatíţení osobní důchodovou daní z mikroekonomického hlediska 

byla pozornost věnována zatíţení zaměstnaneckých příjmů stanovených typů poplatníků 

ve vybraných zemích OECD. Nejprve bylo pro poplatníky jednotlivých zemí, kteří se nacházejí 

v rozdílných sociálních situacích, vyčísleno zatíţení osobní důchodovou daní a dále příspěvky 
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na sociální zabezpečení, a to v případě dosaţení pracovních příjmů ve výši 50 % aţ 700 % 

průměrné národní mzdy s rozmezím 12,5 %. Následně byla provedena mezinárodní 

komparace. V závěru podkapitoly pak byla zkoumána progresivita osobní důchodové daně 

v testovaných zemích.  

Nejvyšší zatíţení osobní důchodovou daní dle ukazatele efektivní sazby daně 

je v případě všech tří typů analyzovaných poplatníků zjištěno v průměru v Irsku a Japonsku. 

Vysoké zatíţení osobní důchodovou daní bylo v těchto zemích očekáváno rovněţ na základě 

provedené komparace z makroekonomického pohledu. Nejvyšší zatíţení však bylo 

předpokládáno ve Švýcarsku, coţ v rámci mikroekonomického srovnání zatíţení osobní 

důchodovou daní není potvrzeno. Naopak v Chile je vykázáno nejniţší zatíţení osobní 

důchodovou daní z mikroekonomického hlediska i hlediska makroekonomického na základě 

ukazatele Personal Income Tax.  

V případě svobodného bezdětného poplatníka A a svobodného poplatníka C s jedním 

dítětem je zaznamenáno při získání niţší úrovně příjmů nejvyšší zatíţení osobní důchodovou 

daní spolu se zaměstnaneckými příspěvky na sociální zabezpečení v Japonsku. Poplatníci 

s vyššími příjmy jsou zatíţeni nejvýznamněji v Irsku. Poplatník B s manţelkou bez příjmu 

a dvěma dětmi odvádí ze svého příjmu v průměru nejvíce v Japonsku. Nejniţší zatíţení 

vyjádřené na základě ukazatele průměrné osobní sazby daně je v průměru dosaţeno v Mexiku 

a Chile, a to u všech testovaných poplatníků.  

Nejvyšší celkové zatíţení dle ukazatele průměrné míry daňového zatíţení práce 

je pro sledované poplatníky v průměru zjištěno v České republice. Vysoké zatíţení práce však 

s sebou nese určitá negativa. Pracovní síla je pro zaměstnavatele drahá, coţ můţe vést 

v celkovém důsledku k nárůstu nehlášené práce, omezování tvorby nových pracovních míst 

a sniţování zaměstnanosti. V průměru nejniţší celkové zatíţení práce je vykázáno v Chile.  

Stupeň progrese osobní důchodové daně byl ve vybraných zemích OECD stanovován 

pomocí ukazatele progresivity průměrné sazby. V Irsku a Turecku je zaznamenána v průměru 

nejvyšší daňová progresivita. Na základě této skutečnosti lze předpokládat, ţe v těchto zemích 

dochází k největším přesunům důchodů směrem od bohatších osob k chudším.   

4.3 Shrnutí získaných výsledků z provedené komparace osobní důchodové daně 

Komparace osobní důchodové daně byla provedena nejprve z hlediska legislativní 

úpravy této daně v jednotlivých zemích OECD, kterými byly konkrétně Mexiko, Chile, 

Turecko, Švýcarsko, Irsko, Japonsko a Česká republika. Východiskem pro výběr těchto zemí 

(s výjimkou České republiky) byla velmi nízká hodnota ukazatele sloţené daňové kvóty 

do 30 % v daných zemích. Daňové zatíţení ve vybraných zemích OECD bylo srovnáváno 



67 
 

nejprve z makroekonomického pohledu pomocí standardních a alternativních ukazatelů 

a následně z pohledu mikroekonomického zahrnujícího zatíţení příjmů ze zaměstnání 

stanovených typů poplatníků. V rámci této kapitoly budou získané výsledky z provedených 

komparací shrnuty.  

Zásadní rozdíly v legislativní úpravě osobní důchodové daně v daných zemích 

lze spatřovat zejména v rozdílném okruhu platnosti této daně. Ve Švýcarsku je osobní 

důchodová daň aplikována na všech třech moţných úrovních, v Japonsku pak na úrovni 

ústřední a úrovni municipalit. V ostatních zemích je osobní důchodová daň uloţena pouze 

na úrovni celostátní. Konstrukce osobní důchodové daně se v jednotlivých zemích liší rovněţ 

dle subjektu daně, neboť ve Švýcarsku je jako subjekt daně ustanovena domácnost, v Irsku 

existuje moţnost volby mezi společným zdaněním manţelů a zdaňováním manţelů zvlášť, 

zatímco v ostatních zemích mohou být subjektem daně pouze jednotlivci.  

Výši daňového zatíţení poplatníků ovlivňuje moţnost uplatnění odčitatelných poloţek 

a slev na dani. Základ daně je sniţován o příspěvky na sociální zabezpečení v Chile, Turecku, 

Švýcarsku a Japonsku, naopak v České republice je navyšován o zaplacené příspěvky 

na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem. Standardní odpočet na poplatníka 

je poskytován v Mexiku a Japonsku. Ve Švýcarsku a Japonsku je dále moţno vyuţít odpočet 

na vyţivované děti. Slevy na dani jsou v různých podobách zavedeny v Mexiku, Turecku, 

Irsku a České republice. 

Sazba osobní důchodové daně na národní úrovni je progresivní ve všech testovaných 

zemích aţ na Českou republiku, kde je uplatňována lineární sazba daně avšak 

spolu se solidárním navýšením daně v případě příjmů určité velikosti.  

Komparace daňového zatíţení z makroekonomického pohledu byla provedena zejména 

za účelem získání hypotéz o moţném nejvyšším a nejniţším zatíţení zaměstnaneckých příjmů 

poplatníků osobní důchodovou daní v jednotlivých zemích.  

Nejvyšší podíl osobní důchodové daně na HDP byl zaznamenán ve Švýcarsku a Irsku, 

a proto se předpokládalo, ţe v těchto zemích bude zjištěno rovněţ nejvyšší zatíţení poplatníků 

osobní důchodovou daní z mikroekonomického hlediska. Dle ukazatele Personal Income Tax 

bylo nejvyšší zatíţení dosaţeno ve Švýcarsku a Japonsku. V případě obou zmíněných 

ukazatelů bylo nejvyšších hodnot dosaţeno ve Švýcarsku, v důsledku čehoţ lze očekávat 

nejvyšší zatíţení osobní důchodovou daní právě v této zemi.  

Nejniţší zatíţení vyjádřené prostřednictvím ukazatele podílu osobní důchodové daně 

na HDP
8
 bylo vykázáno v České republice a dle ukazatele Personal Income Tax v Chile. 

                                                           
8
 Pro země Mexiko a Chile však hodnoty tohoto ukazatele nejsou k dispozici. 



68 
 

Na základě této skutečnosti plyne hypotéza o nejniţším zatíţení osobní důchodovou daní 

v České republice nebo v Chile.  

Před samotným srovnáním z mikroekonomického hlediska bylo nejprve vyčísleno 

a hodnoceno zatíţení definovaných typů poplatníků osobní důchodovou daní a příspěvky 

na sociální zabezpečení v jednotlivých vybraných zemích OECD. V rámci sledování daňového 

zatíţení byla zjištěna v některých zemích určitá specifika při zdaňování osobní důchodovou 

daní.   

Zvláštností konstrukce osobní důchodové daně v České republice je to, ţe můţe 

vzniknout situace, kdy poplatník s niţšími příjmy a vyţivovanými dětmi daň vůbec neplatí, 

ale naopak získá finanční prostředky z veřejných zdrojů. Jedná se pak o určitou obdobu 

negativní daně. Na poplatníky s niţšími příjmy v Mexiku, Chile a Irsku se zatíţení osobní 

důchodovou daní rovněţ vůbec nevztahuje, coţ je zapříčiněno zejména moţností uplatnění slev 

na dani v Mexiku a Irsku a nulovou mezní sazbou osobní důchodové daně pro poplatníky 

s nízkými příjmy v Chile.  

Při výpočtu daňové povinnosti je nejvýznamněji zohledněno sociální postavení 

poplatníka v Irsku. Analyzovaný poplatník B s manţelkou bez příjmu a dvěma dětmi, 

který vyuţívá společné zdanění manţelů, je zatíţen osobní důchodovou daní výrazně méně 

ve srovnání s ostatními definovanými poplatníky. V Irsku je tedy kladen největší důraz 

na daňovou podporu rodin s dětmi.  

V průběhu komparace daňového zatíţení z mikroekonomického hlediska byla 

pozornost zaměřena na zatíţení pracovních příjmů poplatníků ve vybraných zemích OECD.   

V rámci mikroekonomického zkoumání daňového zatíţení v jednotlivých zemích není 

potvrzen předpoklad vycházející z makroekonomické komparace o pravděpodobně nejvyšším 

zatíţení osobní důchodovou daní ve Švýcarsku.  

 Důvody, proč jsou výnosy z osobní důchodové daně ve Švýcarsku vyšší 

neţ v ostatních zemích i přes niţší zatíţení poplatníků, mohu spočívat například ve vysoké 

mzdové úrovni ve Švýcarsku. Průměrná mzda vyjádřená v USD a PPP je ve Švýcarsku 

nejvyšší ze všech daných zemí. Podle OECD (2014 c) je dále podíl zaměstnaných občanů 

ve věku 15 aţ 64 let ve Švýcarsku druhý nejvyšší ze všech členských států OECD, jedná 

se o 79,4 %, přičemţ průměr OECD činí 66,2 %. Rozsah stínové ekonomiky je ve Švýcarsku 

rovněţ jeden z nejniţších v rámci zemí OECD. Průměr OECD představuje podíl stínové 

ekonomiky na HDP ve výši 18,3 %, přičemţ ve Švýcarsku tato hodnota činí 8,6 %, jak uvádějí 

Schneider, Buehn (2012). 

Nejvyšší zatíţení příjmů poplatníků pouze osobní důchodovou daní je zaznamenáno 

v průměru v Irsku a Japonsku, a to u všech sledovaných typů poplatníků. Vysoké zatíţení 
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osobní důchodovou daní v daných zemích jiţ bylo předvídáno na základě provedené 

komparace z makroekonomického hlediska. Naopak nejniţší daňové zatíţení je vykázáno 

v Chile, coţ je v souladu s předpokladem vycházejícím z makroekonomického srovnání 

dle ukazatele Personal Income Tax.  

V případě zaměření na zatíţení poplatníků osobní důchodovou daní spolu s příspěvky 

na sociální zabezpečení hrazenými zaměstnanci je patrné v průměru nejvyšší zatíţení 

u svobodného bezdětného poplatníka A a svobodného poplatníka C s jedním dítětem v Irsku. 

V Japonsku je pak zjištěno nejvyšší zatíţení u ţenatého poplatníka B se dvěma dětmi. 

Z opačného pohledu nejniţší zatíţení je v průměru dosaţeno v Mexiku a Chile.  

V rámci diplomové práce byla pozornost soustředěna rovněţ na celkové zatíţení práce 

zahrnující navíc příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem. Z tohoto pohledu 

je nejniţší zatíţení v průměru dosaţeno v Chile a nejvyšší v České republice. Vysoké platby 

sociálního zabezpečení ve srovnání s osobní důchodovou daní nejsou výhodné například 

z důvodu nemoţnosti daňové podpory rodin s dětmi a sociálně znevýhodněných osob formou 

odpočtů či slev na dani.  

Posuzována byla rovněţ progresivita osobní důchodové daně v jednotlivých 

analyzovaných zemích. S výjimkou vymezených poplatníků s niţšími příjmy v Mexiku, Chile, 

Irsku a České republice, kteří nejsou osobní důchodové dani vůbec podrobeni, je v ostatních 

případech dopad osobní důchodové daně progresivní. Nejvyšší progresivita průměrné sazby je 

v průměru zjištěna v Irsku a Turecku, coţ znamená, ţe v těchto zemích při dosaţení vyšší 

úrovně příjmů roste daňové zatíţení nejvýznamněji.   

V rámci diplomové práce byla pozornost zaměřena na vybrané členské země OECD 

s nízkou hodnotou ukazatele sloţené daňové kvóty do 30 % a Českou republiku, jakoţto 

domácí zemi. Na základě provedené komparace bylo zjištěno, ţe nejvyšší celkové zatíţení 

příjmů poplatníků ze závislé činnosti je dosaţeno v České republice, která jako jediná 

z analyzovaných zemí dosahuje hodnoty ukazatele sloţené daňové kvóty vyšší neţ je průměr 

všech členských zemí OECD. Zásadní podíl na takto vysokém zatíţení mají příspěvky 

na sociální zabezpečení, které jsou hlavním zdrojem pro výplatu sociálních podpor. V České 

republice je přesto vyplácená výše sociálních podpor v přepočtu na jednoho obyvatele v paritě 

kupní síly v pořadí aţ čtvrtá nejvyšší z daných zemí. Naopak v Chile, kde je celkové zatíţení 

zaměstnaneckých příjmů nejniţší, je rovněţ hodnota vyplacených sociálních podpor 

na obyvatele na velmi nízké úrovni.  
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5 Závěr 

Placení daní se dotýká v průběhu ţivota kaţdého člověka, proto je problematika daní 

častým předmětem diskuzí široké veřejnosti i politických představitelů. Jednou 

z nejznámějších a nejdůleţitějších daní daňových soustav je osobní důchodová daň, 

prostřednictvím které jsou zdaňovány téměř veškeré druhy příjmů získané jednotlivci.  

Cílem diplomové práce bylo porovnat legislativní úpravu osobní důchodové daně 

ve vybraných zemích a provést komparaci daňového zatíţení osobní důchodovou daní 

u stanovených typů poplatníků s příjmy ze závislé činnosti ve vybraných zemích OECD.  

Diplomová práce byla členěna do tří základních částí.  

V první části byla pozornost věnována obecné definici daně a dalším základním 

východiskům daňové teorie. Důraz byl kladen zejména na charakteristiku osobní důchodové 

daně, a to například z hlediska jejich vlastností, subjektu a objektu daně či způsobu stanovení 

daňové povinnosti. Součástí kapitoly byl rovněţ popis teorie příspěvků na sociální 

zabezpečení. V rámci kapitoly byly dále vymezeny makroekonomické a mikroekonomické 

ukazatele daňového zatíţení vyuţívané pro mezinárodní komparace.  

Druhá část diplomové práce byla zaměřena na popis a srovnání legislativní úpravy 

osobní důchodové daně ve vybraných zemích OECD. Zmíněny byly taktéţ systémy plateb 

příspěvků na sociální zabezpečení v daných zemích.   

Ve třetí části byla provedena komparace daňového zatíţení z makroekonomického 

a mikroekonomického pohledu. Daňové zatíţení v jednotlivých zemích bylo sledováno nejprve 

na základě stanovených standardních a alternativních makroekonomických ukazatelů. V rámci 

mikroekonomického srovnání bylo zkoumáno zatíţení zaměstnaneckých příjmů osobní 

důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení u definovaných typů poplatníků 

v jednotlivých vybraných zemích OECD.  

Na základě studia legislativních úprav osobní důchodové daně ve vybraných zemích 

OECD bylo zjištěno, ţe je moţno v konstrukci této daně v jednotlivých zemích nalézt určité 

odlišnosti.  

Osobní důchodová daň je ve Švýcarsku uloţena na úrovni ústřední, kantonů 

i municipalit, v Japonsku na úrovni národní a municipalit a ve všech ostatních analyzovaných 

zemích pouze na úrovni celostátní. Subjektem daně je ve Švýcarsku domácnost, v Irsku oba 

manţelé nebo jednotlivec, je zde totiţ ponechána moţnost volby pro poplatníky, a v ostatních 

testovaných zemích pouze jednotlivec.   

V jednotlivých zemích lze uplatnit různé odčitatelné poloţky či slevy na dani, 

které ovlivňují výslednou daňovou povinnost. Progresivní sazba osobní důchodové daně 
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je zavedena ve všech sledovaných zemích s výjimkou České republiky, kde je sazba daně 

lineární avšak se solidárním navýšením daně pro příjmy od stanovené úrovně.  

Na základě komparace daňového zatíţení osobní důchodovou daní 

z makroekonomického hlediska bylo předpokládáno nejvyšší zatíţení zaměstnaneckých příjmů 

poplatníků ve Švýcarsku. Tento předpoklad nebyl potvrzen. Moţné příčiny, proč jsou výnosy 

z osobní důchodové daně ve Švýcarsku vyšší neţ v ostatních analyzovaných zemích 

i přes niţší zatíţení poplatníků, mohou spočívat kupříkladu ve vysoké mzdové úrovni 

ve Švýcarsku, vysoké míře zaměstnanosti či nízkém rozsahu stínové ekonomiky ve Švýcarsku.  

Nejvyšší zatíţení zaměstnaneckých příjmů stanovených typů poplatníků osobní 

důchodovou daní bylo zjištěno v průměru v Irsku a Japonsku, vysoké zatíţení osobní 

důchodovou daní bylo v těchto zemích zaznamenáno i dle makroekonomické komparace. 

Na druhé straně nejniţší zatíţení osobní důchodovou daní bylo u testovaných poplatníků 

v průměru vykázáno v Chile, coţ je v souladu s předpokladem vycházejícím 

z makroekonomického srovnání.  
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Příloha č. 1   Sazby osobní důchodové daně ve Švýcarsku na úrovni kantonů 

 

Sazby osobní důchodové daně ve Švýcarsku na úrovni kantonů pro první a druhou skupinu 

poplatníků 

První skupina poplatníků  Druhá skupina poplatníků 

Roční zdanitelný příjem 

(v CHF) 
Daň 

 (v CHF) 

Mezní 

sazba daně 

(v %) 

 Roční zdanitelný příjem 

(v CHF) 
Daň 

 (v CHF) 

Mezní 

sazba daně 

(v %) od do  od do 

0 13 500 0 0  0 6 700 0 0 

13 500 19 600 0 2  6 700 11 400 0 2 

19 600 27 300 122 3  11 400 16 100 94 3 

27 300 36 700 353 4  16 100 23 700 235 4 

36 700 47 400 729 5  23 700 33 000 539 5 

47 400 61 300 1 264 6  33 000 43 700 1 004 6 

61 300 92 100 2 098 7  43 700 56 100 1 646 7 

92 100 122 900 4 254 8  56 100 73 000 2 514 8 

122 900 169 300 6 718 9  73 000 105 500 3 866 9 

169 300 224 700 10 894 10  105 500 137 700 6 791 10 

224 700 284 800 16 434 11  137 700 188 700 10 011 11 

284 800 354 100 23 045 12  188 700 254 900 15 621 12 

354 100 -  31 361 13  254 900 -  23 565 13 

Zdroj: Brink - van Agtmaal a kol. (2013 a, s. 682), vlastní zpracování. 
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Příloha č. 2   Výpočet daňové povinnosti a čisté mzdy u stanovených typů poplatníků  

  s příjmy na úrovni průměrné hrubé mzdy ve vybraných zemích OECD 

 

Výpočet daňové povinnosti stanovených typů poplatníků v Mexiku (v MXN) 

Poplatník PA PB PC 

Průměrná mzda  94 136 94 136 94 136 

Odpočet na poplatníka - bonus za dovolenou 387 387 387 

Odpočet na poplatníka - bonus za konec roku 1 870 1 870 1 870 

Upravený základ daně 91 879 91 879 91 879 

Osobní důchodová daň 7 625 7 625 7 625 

Sleva na poplatníka 0 0 0 

Daňová povinnost 7 625 7 625 7 625 

Příspěvky na sociální zabezpečení 2 612 2 612 2 612 

Celková platba  10 237 10 237 10 237 

Čistý příjem 83 899 83 899 83 899 

Příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem 18 868 18 868 18 868 

Zdroj: vlastní zpracování.                                                 

 

 

Výpočet daňové povinnosti stanovených typů poplatníků v Chile (v CLP) 

Poplatník PA PB PC 

Průměrná mzda  6 218 640 6 218 640 6 218 640 

Příspěvky na sociální zabezpečení 1 203 307 1 203 307 1 203 307 

Upravený základ daně 5 015 333 5 015 333 5 015 333 

Osobní důchodová daň 0 0 0 

Daňová povinnost 0 0 0 

Příspěvky na sociální zabezpečení 1 203 307 1 203 307 1 203 307 

Celková platba  1 203 307 1 203 307 1 203 307 

Čistý příjem 5 015 333 5 015 333 5 015 333 

Příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem 392 396 392 396 392 396 

Zdroj: vlastní zpracování.                                                 

 

 

Výpočet daňové povinnosti stanovených typů poplatníků v Turecku (v TL) 

Poplatník PA PB PC 

Průměrná mzda  27 547 27 547 27 547 

Příspěvky na sociální zabezpečení 4 132 4 132 4 132 

Upravený základ daně 23 415 23 415 23 415 

Osobní důchodová daň 4 148 4 148 4 148 

Daň ze smluv  209 209 209 

Sleva na poplatníka 919 1 379 1 241 

Daňová povinnost 3 229 2 769 2 907 

Příspěvky na sociální zabezpečení 4 132 4 132 4 132 

Celková platba  7 570 7 110 7 248 

Čistý příjem 19 977 20 437 20 299 

Příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem 5 923 5 923 5 923 

Zdroj: vlastní zpracování.                                                 
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Výpočet daňové povinnosti stanovených typů poplatníků ve Švýcarsku (v CHF) 

Poplatník PA PB PC 

Průměrná mzda  86 920 86 920 86 920 

Příspěvky na sociální zabezpečení 14 125 14 125 14 125 

Odpočet na děti  0 13 000 6 500 

Upravený základ daně 72 796 59 796 66 296 

Osobní důchodová daň na úrovni federace 1 114 418 613 

Odpočet na děti na úrovni kantonů 0 14 800 7 400 

Upravený základ daně na úrovni kantonů 72 796 57 996 65 396 

Osobní důchodová daň na úrovni kantonů  3 850 1 900 2 385 

Osobní důchodová daň na úrovni municipalit 4 581 2 261 2 838 

Církevní daň 385 190 238 

Daňová povinnost 9 544 4 578 5 835 

Příspěvky na sociální zabezpečení 14 125 14 125 14 125 

Celková platba 24 054 18 893 20 198 

Čistý příjem 62 866 68 027 66 722 

Příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem 9 779 9 779 9 779 

Zdroj: vlastní zpracování.                                                 

 

 

Výpočet daňové povinnosti stanovených typů poplatníků v Irsku (v EUR) 

Poplatník PA PB PC 

Průměrná mzda   32 326 32 326 32 326 

Základ daně 32 326 32 326 32 326 

Osobní důchodová daň 6 465 6 465 6 465 

Sleva na poplatníka podle rodinného stavu 1 650 3 300 1 650 

Sleva na péči o děti 0 810 0 

Daňová povinnost 4 815 2 355 4 815 

Příspěvky na sociální zabezpečení 2 875 2 875 2 875 

Celková platba 7 690 5 230 7 690 

Čistý příjem 24 636 27 096 24 636 

Příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem 3 475 3 475 3 475 

Zdroj: vlastní zpracování.                                                 
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Výpočet daňové povinnosti stanovených typů poplatníků v Japonsku (v JPY) 

Poplatník PA PB PC 

Průměrná mzda   4 788 323 4 788 323 4 788 323 

Příspěvky na sociální zabezpečení 664 045 664 045 664 045 

Odpočet na poplatníka 380 000 380 000 380 000 

Odpočet na manţelku 0 380 000 0 

Odpočet na dítě 0 380 000 0 

Upravený základ daně 3 744 278 2 984 278 3 744 278 

Osobní důchodová daň na národní úrovni 321 356 200 928 321 356 

Obnovovací daň 6 748 4 219 6 748 

Průměrná mzda pro místní daň 4 781 406 4 781 406 4 781 406 

Příspěvky na sociální zabezpečení 664 045 664 045 664 045 

Odpočet na poplatníka 330 000 330 000 330 000 

Odpočet na manţelku 0 330 000 0 

Odpočet na dítě 0 330 000 0 

Upravený základ daně na úrovni municipalit 3 787 361 3 127 361 3 787 361 

Osobní důchodová daň na úrovni municipalit 382 736 316 736 382 736 

Daňová povinnost 704 092 517 664 704 092 

Příspěvky na sociální zabezpečení 664 045 664 045 664 045 

Celková platba  1 374 885 1 185 928 1 374 885 

Čistý příjem 3 413 438 3 602 395 3 413 438 

Příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem 695 169 695 169 695 169 

Zdroj: vlastní zpracování.                                                 

 

 

Výpočet daňové povinnosti stanovených typů poplatníků v České republice (v Kč) 

Poplatník PA PB PC 

Průměrná mzda   300 421 300 421 300 421 

Superhrubá mzda 402 565 402 565 402 565 

Základ daně 402 500 402 500 402 500 

Osobní důchodová daň 60 375 60 375 60 375 

Solidární zvýšení daně 0 0 0 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 

Sleva na manţelku 0 24 840 0 

Daňové zvýhodnění na děti 0 26 808 13 404 

Daňová povinnost 35 535 -16 113 22 131 

Příspěvky na sociální zabezpečení 33 047 33 047 33 047 

Příspěvky na sociální zabezpečení při účasti na důchodovém spoření 39 055 39 055 39 055 

Celková platba  68 582 16 934 55 178 

Celková platba při účasti na důchodovém spoření 74 590 22 942 61 186 

Čistý příjem 231 839 283 487 245 243 

Čistý příjem při účasti na důchodovém spoření 225 831 277 479 239 235 

Příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem 102 144 102 144 102 144 

Zdroj: vlastní zpracování.                                                 
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Příloha č. 3  Grafické znázornění progresivity daňové povinnosti ve vybraných zemích OECD 

 

Progresivita daňové povinnosti v případě poplatníka A ve vybraných zemích 

  Zdroj: vlastní zpracování.                                                 
 

 

Progresivita daňové povinnosti v případě poplatníka B ve vybraných zemích 

  Zdroj: vlastní zpracování.                                                 
 

 

Progresivita daňové povinnosti v případě poplatníka C ve vybraných zemích 

  Zdroj: vlastní zpracování. 
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Příloha č.4  Grafické znázornění progresivity příjmu po zdanění ve vybraných zemích OECD 

 

Progresivita příjmu po zdanění v případě poplatníka A ve vybraných zemích 

 Zdroj: vlastní zpracování. 
 

 

Progresivita příjmu po zdanění v případě poplatníka B ve vybraných zemích 

  Zdroj: vlastní zpracování. 
 

 

Progresivita příjmu po zdanění v případě poplatníka C ve vybraných zemích 

 Zdroj: vlastní zpracování. 
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